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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2019-12-04 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-17.00. 
Paus klockan 10.05-10.25, 12.30-13.20, 15.35-15.45. 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson, klockan 08.30-16.00 §§ 268- del av § 

284 
 M Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson § 285 
 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson, klockan 

08.30-12.50 §§ 268-278 
 C Leif Sternfeldt (C) tjänstgör för Lars-Inge Andersson (KD) 

§§ 279-285  
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Leif Sternfeldt §§ 268-278 
 S Peter Landgren 
 S Christopher Thorsson, klockan 08.30-16.00 
 M Tomas Ekberg §§ 268-284 
 KD Elise Arnell, klockan 13.50-17.00 §§ 279-285 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 268-283, 285 
  Anna Holmén, utredare §§ 268, 284-285 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef §§ 269-270 
  Malin Jakobsson, 2:e kommunjurist §§ 271-272 
  Talieh Ashjari, socialchef § 271, 284 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 273-274 
  Sanna Nadj, exploateringsingenjör §§ 273-274 
  Maria Sivedal, utredare §§ 274 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt §§ 273-274 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 275-276 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 275-276 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 275-276 
  Emil Klasson, ekonom §§ 275-276 
  Malin Johnsson, ekonom §§ 275-276 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 275-276 
  Lena Lindblad, upphandlare § 279 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 280 
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  Övriga 
  Claes Nilsson, enhetschef Utväg § 284 
  Mikael Persson, samordnare Utväg § 284 
  Anneli Synnergren, vice ordförande Kvinnojouren § 284 
  Ulla-Karin Hultqvist, Kvinnojouren § 284 
  Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande socialutskottet § 284 
  Anette Eriksson, enhetschef IFO § 284 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, den 12 december 
  
Underskrifter Sekreterare  §  268-285 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
  Tomas Johansson  § 268-284 
     
 Justerande

 
   

 Tomas Ekberg § 285 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 268-285 
 
Sammanträdesdatum  
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-12-12 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-01-01 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning 
  
Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar,  
byalag och organisationer  

§ 268 

  
Förslag till antagande av ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund  

§ 269 

  
Information om trygghets- och säkerhetspolicy  § 270 
  
Information om Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM/Millenium § 271 
  
Publicering av underliggande handlingar till sammanträden –  
senarelagt startdatum för nämnder och bolag  

§ 272 

  
Riktlinjer för småhustomter och tomtkön  § 273 
  
Förslag till utredning inför nyetablering av Kinna resecentrum § 274 
  
Teknik- och servicenämndens återrapportering av uppdrag efter  
genomlysning av investeringsprojekt  

§ 275 

  
Nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen  § 276 
  
Uppsägning av avtal gällande  
samordnad flyktingmottagning Boråsregionens Etableringscenter  

§ 277 

  
Förändrad beslutsprocess för förändringar i Hjälpmedelshand- 
boken  

§ 278 

  
Upphandling av arbets- och skyddskländer - godkännande av  
upphandlingsdokument 

§ 279 

  
 Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning § 280 
  
Förlängning av borgen för tillfällig finansiering för fiberutbyggnad –  
Torestorps fiber ekonomisk förening 

§ 281 

  
Information om ändrade redovisningsprinciper för exploatering  § 282 
  
Mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2019  § 283 
  
Information om verksamhet och arbete mot våld i nära relationer § 284 
  
Uppsägning av samverkansavtal med Utväg Södra Älvsborg § 285 
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§ 268/2019 Dnr 2018-224 805  

Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar,  
byalag och organisationer 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över och förbättra rutiner för 
dels hur debitering av övernattningar redovisas, dels hur de kommunala  
kostnaderna för de egna lokalerna och anläggningarna redovisas.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att se över de avtal som för närvarande 
finns med olika föreningar i kommunen för att säkerställa att förut- 
sättningarna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att upp-
fylla sin del av avtalet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över rutinerna för hur  
redovisningen av föreningarnas hyresintäkter ska gå till och fungera på ett 
till-fredsställande sätt, i syfte att bland annat minska risken att betala dubbla 
bi-drag för samma lokal. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tydliggöra för föreningarna hur 
det kommunala stödet fungerar. Det bör särskilt förtydligas att lokalrelaterade 
kontanta bidrag och lokalsubventioner är ett mer omfattande stöd än de  
verksamhetsrelaterade kontanta bidragen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över den fördelning som sker 
i dag mellan bidrag till kulturområdet respektive fritidsområdet och ta fram 
ett lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för styr- 
dokument.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att årligen följa upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda och bedöma om motiven 
för skillnaden mellan subventioner i de kommunala lokalerna som  
administreras via lokalbokningen och stödet till föreningarna via lokal- och  
anläggningsknutna bidrag till föreningar som hyr privata lokaler eller driver 
egna lokaler/anläggningar fortfarande är relevanta.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att öka digitaliseringen av sin  
administration avseende stöd till bidragsberättigade föreningar och  
organisationer. 
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Kommundirektören ges i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för utvecklings-
peng för byalagen i Marks kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över rutinerna kring  
lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlinjer. 
 
Nämndernas uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 30 
november 2020.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av riktlinjer kring för  
bidrag som hanteras via trygghets- och säkerhetsrådet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillfråga föreningslivet om deras 
syn på hur stödet kan förbättras.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 
april 2018, § 85, att utreda det samlade föreningsstödet i kommunen. En  
rapport avseende Marks kommuns stöd till bidrags-berättigade föreningar,  
byalag och organisationer har tagits fram av företaget Utvärderingsringen AB.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över och förbättra rutiner för 
dels hur debitering av övernattningar redovisas, dels hur de kommunala  
kostnaderna för de egna lokalerna och anläggningarna redovisas.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att se över de avtal som för närvarande 
finns med olika föreningar i kommunen för att säkerställa att förut- 
sättningarna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att upp-
fylla sin del av avtalet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över rutinerna för hur  
redovisningen av föreningarnas hyresintäkter ska gå till och fungera på ett 
tillfredsställande sätt, i syfte att bland annat minska risken att betala dubbla 
bidrag för samma lokal. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tydliggöra för föreningarna hur 
det kommunala stödet fungerar. Det bör särskilt förtydligas att lokalrelaterade 
kontanta bidrag och lokalsubventioner är ett mer omfattande stöd än de  
verksamhetsrelaterade kontanta bidragen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över den fördelning som sker 
i dag mellan bidrag till kulturområdet respektive fritidsområdet och ta fram 
ett lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för styrdo-
kument.  
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Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att årligen följa upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda och bedöma om motiven 
för skillnaden mellan subventioner i de kommunala lokalerna som  
administreras via lokalbokningen och stödet till föreningarna via lokal- och  
anläggningsknutna bidrag till föreningar som hyr privata lokaler eller driver 
egna lokaler/anläggningar fortfarande är relevanta.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att öka digitaliseringen av sin  
administration avseende stöd till bidragsberättigade föreningar och  
organisationer. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för utvecklings-
peng för byalagen i Marks kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över rutinerna kring löne-
bidrag till föreningar samt ta fram riktlinjer. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att de uppdrag som ges till nämnder ska åter- 
redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 november 2020.  
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att överväga 
behov av riktlinjer kring för bidrag som hanteras via trygghets- och säker-
hetsrådet. 
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att till-
fråga föreningslivet om deras syn på hur stödet kan förbättras.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över och förbättra rutiner för 
dels hur debitering av övernattningar redovisas, dels hur de kommunala  
kostnaderna för de egna lokalerna och anläggningarna redovisas.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att se över de avtal som för närvarande 
finns med olika föreningar i kommunen för att säkerställa att förut- 
sättningarna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att upp-
fylla sin del av avtalet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över rutinerna för hur  
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redovisningen av föreningarnas hyresintäkter ska gå till och fungera på ett 
tillfredsställande sätt, i syfte att bland annat minska risken att betala dubbla 
bidrag för samma lokal. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tydliggöra för föreningarna hur 
det kommunala stödet fungerar. Det bör särskilt förtydligas att lokalrelaterade 
kontanta bidrag och lokalsubventioner är ett mer omfattande stöd än de  
verksamhetsrelaterade kontanta bidragen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över den fördelning som sker 
i dag mellan bidrag till kulturområdet respektive fritidsområdet och ta fram 
ett lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för styrdo-
kument.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att årligen följa upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda och bedöma om motiven 
för skillnaden mellan subventioner i de kommunala lokalerna som  
administreras via lokalbokningen och stödet till föreningarna via lokal- och  
anläggningsknutna bidrag till föreningar som hyr privata lokaler eller driver 
egna lokaler/anläggningar fortfarande är relevanta.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att öka digitaliseringen av sin  
administration avseende stöd till bidragsberättigade föreningar och  
organisationer. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för utvecklings-
peng för byalagen i Marks kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över rutinerna kring löne-
bidrag till föreningar samt ta fram riktlinjer. 
 
Förslagen antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) 
förslag om att de uppdrag som ges till nämnder ska återredovisas till  
kommunstyrelsen senast den 30 november 2020, och finner att förslaget  
antas.  
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) 
förslag om att kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av rikt-
linjer kring för bidrag som hanteras via trygghets- och säkerhetsrådet, och 
finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 4 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) 
förslag om att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillfråga förenings- 
livet om deras syn på hur stödet kan förbättras, och finner att förslaget antas.  

Expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Teknik- och servicenämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

________________ 
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§ 269/2019 Dnr 2019-700 170  

Förslag till antagande av ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige fastställer det förslag till ny förbundsordning med  
tillhörande reglementen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har beslutat om 
ett nytt förslag till förbundsordning, med reglemente för direktionen och  
reglemente för revisionen. Förslaget ska fastställas i förbundets sex ägar- 
kommuner innan utgången av år 2019 för att kunna träda ikraft den 1 januari 
2020. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer det förslag till ny förbundsordning med  
tillhörande reglementen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Dagens sammanträde 
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige fastställer det förslag till ny för-
bundsordning med tillhörande reglementen för Södra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till: 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
Borås stad 
Bollebygds kommun  
Svenljunga kommun  
Tranemo kommun  
Ulricehamns kommun 

________________ 
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§ 270/2019 Dnr 2019-828 167  

Information om trygghets- och säkerhetspolicy 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger arbetsutskottet information 
om trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

________________ 
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§ 271/2019 Dnr 2019-736 106  

Information om Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM/Millenium 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
2:e kommujurist Malin Jakobsson och socialchef Talieh Ashjari ger arbets- 
utskottet information om Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM/Millenium. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

________________ 
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§ 272/2019 Dnr 2019-65 00 

Publicering av underliggande handlingar till sammanträden –  
senarelagt startdatum för nämnder och bolag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att webbpublicering av underliggande handlingar i 
samband med att kallelser publiceras ska införas för alla nämnder och bolag 
från och med den 1 april 2020, om inte kommunstyrelsens utvärdering visar 
på annat. Detta beslut ersätter punkt 4 i kommunstyrelsens beslut § 92/2019. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2019, § 92, att webbpublicering av 
underliggande handlingar i samband med att kallelser publiceras ska införas 
för alla nämnder och bolag den 1 januari 2020, om inte kommunstyrelsens 
utvärdering visar på annat. 
 
Då en fastställd rutin för hur publiceringen ska ske och vad som behöver tas i 
beaktande inför detta inte är framtagen behöver beslutet om datum för  
publicering för nämnder och styrelsers underliggande handlingar skjutas fram. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att webbpublicering av underliggande handlingar i 
samband med att kallelser publiceras ska införas för alla nämnder och bolag 
från och med den 1 april 2020, om inte kommunstyrelsens utvärdering visar 
på annat. Detta beslut ersätter punkt 4 i kommunstyrelsens beslut § 92/2019.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att webbpublicering av 
underliggande handlingar i samband med att kallelser publiceras ska införas 
för alla nämnder och bolag från och med den 1 april 2020, om inte kommun-
styrelsens utvärdering visar på annat. Detta beslut ersätter punkt 4 i  
kommunstyrelsens beslut § 92/2019. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och bolag 

________________ 
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§ 273/2019 Dnr 2018-191 003  

Riktlinjer för småhustomter och tomtkön  

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras för att utreda möjligheten att i dagsläget få gamla 
tomter sålda. 

Ärendet 
I kommunen finns regler för förmedling av tomter inom Marks kommun. 
Dessa behöver revideras och förslag till nytt styrdokument har därför tagits 
fram. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 oktober 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinje för småhustomter och tomtkön antas att gälla från och med 1 januari 
2020 enligt upprättat förslag. 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen ändras enligt följande i punkt D 
13: 
• Rubriken ändras från ”Undantag från turordningen i tomtkön” till ”Avsteg 
från riktlinje för småhustomter och tomtkön”. 
• Som anmärkning anges ”Se riktlinje för småhustomter och tomtkön”. 
 
Besluten gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om 
att regler för förmedling av tomter inom Marks kommun ska upphöra. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 
 
Regler för förmedling av tomter inom Marks kommun, antagna av kommun-
fullmäktige den 25 januari 1994, § 7, upphävs.  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Sanna Nadj redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att utreda möjligheten att 
i dagsläget få gamla tomter sålda. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 274/2019 Dnr 2019-818 537 

Förslag till utredning inför nyetablering av Kinna resecentrum 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beställer en utredning av ett nytt resecentrum i Kinna av 
Teknik- och servicenämnden. I uppdraget ingår att ansöka om statlig medfi-
nansiering i april 2020 respektive ett färdigställande under år 2021. En över-
syn av möjligheten till samordning med eller införlivning av gångtunnel, 
cykelgarage och rastlokal i byggnaden ingår i uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks kommun har av Västtrafik efterfrågat en upprustning och  
modernisering av Kinna resecentrum. Västtrafik anser att resandeprognoserna 
vid Kinna Resecentrum är för låga och därmed finns det inte underlag för 
Västra Götalandsregionen att investera i ett nytt resecentrum. 
 
Kommunen har själv möjlighet att investera i en nyetablering av resecentrum 
och kan i det fallet söka statlig medfinansiering för hälften av kostnaden. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beställer en utredning av ett nytt resecentrum i Kinna av 
Teknik- och servicenämnden. I uppdraget ingår att ansöka om statlig med- 
finansiering i april 2020 respektive ett färdigställande under år 2021. En  
översyn av möjligheten till samordning med eller införlivning av gångtunnel, 
cykelgarage och rastlokal i byggnaden ingår i uppdraget. 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg och planarkitekt Sanna Nadj redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beställer en utredning av ett nytt 
resecentrum i Kinna av Teknik- och servicenämnden. I uppdraget ingår att 
ansöka om statlig medfinansiering i april 2020 respektive ett färdigställande 
under år 2021. En översyn av möjligheten till samordning med eller inför- 
livning av gångtunnel, cykelgarage och rastlokal i byggnaden ingår i  
uppdraget. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Teknik- och Servicenämnden 
________________ 
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§ 275/2019 Dnr 2018-493 29  

Teknik- och servicenämndens återrapportering av uppdrag efter  
genomlysning av investeringsprojekt 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Teknik- och servicenämndens återrapportering noteras. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att komplettera och förtydliga åter-
rap-porteringen till kommunstyrelsen avseende: 
 
• Avvikelser i organisation och roller jämfört med Tyréns rapport. 
• Finansiering av utökad organisation. 
• Samverkansentreprenader och behovet av resurser. 
• Teknisk beskrivning idrottshallar. 
• Beskrivning byggprocess. 
• Kommunikationsplan. 
 
Dessutom ska en riskanalys av investeringsprocessen redovisas.   
 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 1 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks kommun har gjort en genomlysning i syfte att analysera hur väl  
kommunen står rustad för att klara bygginvesteringar som ska genomföras 
under kommande 10-årsperiod. Kommunfullmäktige har tagit del av  
rapporten och gett i uppdrag till teknik- och servicenämnden att åter- 
rapportera status och planer för arbetet med att åtgärda brister som genom-
lysningen pekat på. Teknik- och servicenämnden har lämnat denna åter- 
rapportering i form av en utvecklingsplan för Lokalförsörjning och bygg- 
processer i Marks kommun.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämndens återrapportering noteras. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att komplettera och förtydliga åter-
rapporteringen till kommunstyrelsen avseende: 
 
• Avvikelser i organisation och roller jämfört med Tyréns rapport. 
• Finansiering av utökad organisation. 
• Samverkansentreprenader och behovet av resurser. 
• Teknisk beskrivning idrottshallar. 
• Beskrivning byggprocess. 
• Kommunikationsplan. 
 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 1 mars 2020. 
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Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Teknik- och servicenämndens återrapportering noteras. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att komplettera och förtydliga åter-
rapporteringen till kommunstyrelsen avseende: 
 
• Avvikelser i organisation och roller jämfört med Tyréns rapport. 
• Finansiering av utökad organisation. 
• Samverkansentreprenader och behovet av resurser. 
• Teknisk beskrivning idrottshallar. 
• Beskrivning byggprocess. 
• Kommunikationsplan. 
 
Dessutom ska en riskanalys av investeringsprocessen redovisas.   
 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 1 mars 2020. 
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras till 
Teknik- och Servicenämnden 
 
________________ 
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§ 276/2019 Dnr 2019-435 010 

Nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen fastställer riskanalysen. 
 
Kommunstyrelsen fastställer Nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen, 
med tidigare diskuterade ändringar och kompletteringar.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger 
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. I enlighet med  
kommunens styrsystem fastställer fullmäktige uppdrag och resurser för de två 
kommande verksamhetsåren. 
 
I nämndplanen tydliggörs nämndens planering för genomförandet av full- 
mäktiges uppdrag. Planen utgör därmed den politiska beställningen till för-
valtningschefen (kommundirektören). Utifrån nämndplanen fastställer sedan 
förvaltningschefen i verksamhetsplanen hur de politiska besluten ska  
verkställas. 
 
Nämndplanen ska beslutas senast under december 2019. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer riskanalysen. 
 
Kommunstyrelsen fastställer Nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras och arbetsutskottet gör några ändringar och  
kompletteringar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen fastställer riskanalysen. 
 
Kommunstyrelsen fastställer Nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen, 
med tidigare diskuterade ändringar och kompletteringar. 
 
Förslagen antas. 
 
________________ 
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§ 277/2019 Dnr 2018-446 109  

Uppsägning av avtal gällande samordnad flyktingmottagning Borås-
regionens Etableringscenter 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet gällande samordnad flykting-
mottagning genom Boråsregionens Etableringscenter från och med 1 januari 
2020. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2012, § 177, att teckna avtal 
med Borås kommun angående gemensam flyktingmottagning. I samband 
med att Marks kommun från den 1 januari 2020 bildar en samlad enhet för 
bland annat flyktingmottagning behöver avtalet sägas upp och uppdraget  
avslutas.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet gällande samordnad flykting-
mottagning genom Boråsregionens Etableringscenter från och med 1 januari 
2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet  
gällande samordnad flyktingmottagning genom Boråsregionens Etablerings-
center från och med 1 januari 2020. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Boråsregionens Etableringscenter 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
________________ 
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§ 278/2019 Dnr 2019-387 059  

Upphandling av arbets- och skyddskläder - godkännande av  
upphandlingsdokument 

Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet avseende arbets- och skyddskläder godkänns med 
följande tillägg: 
 
Efterfrågade textilier ska vara enligt Öko-Tex Standard 100 eller likvärdig 
märkning. 
 
I kategori 1 och 3 ska efterfrågade t-shirtar vara fairtrade-märkta, eller  
likvärdig märkning.  

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

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Upphandlingsdokumentet avseende arbets- och skyddskläder godkänns.  
 
Dagens sammanträde 
Upphandlare Lena Lindblad redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Upphandlingsdokumentet avseende arbets- och skyddskläder godkänns med 
följande tillägg: 
 
Efterfrågade textilier ska vara enligt Öko-Tex Standard 100 eller likvärdig 
märkning. 
 
I kategori 1 och 3 ska efterfrågade t-shirtar vara fairtrade-märkta, eller lik-
värdig märkning. 
 
Förslagen antas.  
________________ 
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§ 279/2019 Dnr 2019-721 106 

Förändrad beslutsprocess för förändringar i Hjälpmedelshand- 
boken 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förändrad beslutsprocess  
gällande beslut om riktlinjeförändringar i Hjälpmedelshandboken. 
 
Marks kommun beslutar att förändringar i produktanvisningarna från och med 
1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
VästKom beslutade den 18 juni 2019 om förändringar i beslutsprocessen på 
kommunnivå när det gäller förändringar i Handbok för personligt förskrivna 
hjälpmedel. Beslutet översändes till Boråsregionen Sjuhärads kommunalför-
bund, som beslutade den 27 september 2019 att rekommendera sina  
medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget till förändrad besluts- 
process. Medlemskommunernas beslut ska snarast meddelas Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förändrad beslutsprocess  
gällande beslut om riktlinjeförändringar i Hjälpmedelshandboken. 
 
Marks kommun beslutar att förändringar i produktanvisningarna från och med 
1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förändrad beslutsprocess  
gällande beslut om riktlinjeförändringar i Hjälpmedelshandboken. 
 
Marks kommun beslutar att förändringar i produktanvisningarna från och med 
1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör. 
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialnämnden 

 

________________ 
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§ 280/2019 Dnr 2019-245 002  

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag 
att gälla från och med den 1 januari 2020.  
 
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att ”personalchef” ersätts med 
”HR-chef”. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver kontinuerligt ses över. 
Sedan ny delegationsordning antogs i juni 2019 har det framkommit behov av 
några revideringar.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag 
att gälla från och med den 1 januari 2020.  
 
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att ”personalchef” ersätts med 
”HR-chef”. 
 
Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag 
att gälla från och med den 1 januari 2020.  
 
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att ”personalchef” ersätts med 
”HR-chef”. 
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras till 
Kommunledningskontoret 
Samhällsutvecklingsenheten 

 

________________ 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 23(28) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2019-12-04 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 281/2019 Dnr 2017-191 045  

Förlängning av borgen för tillfällig finansiering för fiberutbyggnad –  
Torestorps fiber ekonomisk förening  

Arbetsutskottets beslut 
 
Torestorp Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån 
som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen är fortsatt 1 500 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
fram till 2020-06-30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören 
att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 
2020-09-30.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Ärendet 
I enlighet med KSAU §30/2019 har Marks kommun tecknat kommunal borgen 
till Torestorp fiber ekonomisk förening om 1,5 miljoner kronor. Enligt beslutet 
är borgen giltig till och med 2019-12-31 med möjlighet till 3 månaders  
förlängning av kommundirektören. 
 
För att veta hur projektet fortlöpt togs en kontakt med föreningen i november 
2019. Ordförande beskrev då att projektet är färdigt och föreningen håller i 
dagsläget på med inlämning av slutredovisningen i Jordbruksverkets e-tjänst 
för detta. För att ge handläggningen skälig tid föreslås en förlängning av  
borgen till 2020-06-30 med möjlighet till 3 månaders förlängning av  
kommundirektören. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Torestorp Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån 
som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen är fortsatt 1 500 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
fram till 2020-06-30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören 
att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 
2020-09-30.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
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Torestorp Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån 
som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen är fortsatt 1 500 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
fram till 2020-06-30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören 
att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 
2020-09-30.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras till 
Torestorp fiber ekonomisk förening  

 

________________ 
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§ 282/2019   

Information om ändrade redovisningsprinciper för exploatering 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   
 
Vidare information ska ges på kommande sammanträde med arbetsutskottet.  

Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson ger arbetsutskottet information om ändrade 
redovisningsprinciper för exploatering.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
Vidare information ska ges på kommande sammanträde med arbetsutskottet.  

________________ 
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§ 283/2019 Dnr 2019-685 046 

Mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2019 

Arbetsutskottets beslut 
 
IFK Örby tilldelas mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2019, 
med följande motivering: 
 
IFK Örby är en förening som har funnits sedan 1926, i föreningen har alla all-
tid varit välkomna oavsett ålder, kön, religion och etnicitet. Föreningen skapar 
fantastiska möjligheter för ungdomar att känna laganda, trygghet och  
gemenskap tillsammans med otroliga ledare som aktivt utvecklar och ger 
bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas som ett lag. Alla är delaktiga i  
framgångarna, vilket är ett starkt bevis på allas lika värde.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 70, beslutat att inrätta ett 
pris/stipendium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisat-
ioner eller enskilda personer som utmärker sig i sitt arbete att motverka ras-
ism, främlingskap eller diskriminering i alla former. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury och utser stipendiat som tilldelas 
10 000 kronor. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 november 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser 2019 års stipendiat. 
 
Stipendiekostnaden belastar kommunfullmäktiges budget. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att IFK Örby tilldelas mångfalds- jämlikhets- och till-
gänglighetsstipendiet 2019, med följande motivering: 
 
IFK Örby är en förening som har funnits sedan 1926, i föreningen har alla all-
tid varit välkomna oavsett ålder, kön, religion och etnicitet. Föreningen skapar 
fantastiska möjligheter för ungdomar att känna laganda, trygghet och gemen-
skap tillsammans med otroliga ledare som aktivt utvecklar och ger bästa 
tänkbara förutsättningar för att lyckas som ett lag. Alla är delaktiga i fram-
gångarna, vilket är ett starkt bevis på allas lika värde.  
 
Förslaget antas.  
________________ 
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§ 284/2019   

Information om verksamhet och arbete mot våld i nära relationer 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Kvinnojouren, Utväg Södra Älvsborg, Socialförvaltningen samt Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ger arbetsutskottet information om sina  
respektive verksamheter med arbete mot våld i nära relationer.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.   
 
Ordföranden tackar å arbetsutskottets vägnar samtliga inbjudna för  
föredragningen.  

________________ 
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§ 285/2019 Dnr 2019-545 050  

Uppsägning av samverkansavtal med Utväg Södra Älvsborg  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen inte säger upp samverkansavtalet med Utväg Södra Älvs-
borg, utan avvaktar med att fatta beslut om utträde tills Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund skickat förslag på nytt samverkansavtal.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Socialnämnden behandlade internbudget 2019 med förslag på anpassningar 
den 10 december 2018, § 159. Socialnämnden beslutade för att anpassa 
verksamheten till beslutad ram år 2019 att bl.a. samverkansavtal med Utväg 
Södra Älvsborg ska avslutas. I en skrivelse från socialförvaltningen som kom 
in den 27 juni 2019 har socialförvaltningen angett att avtalet är centralt teck-
nat av kommunstyrelsen, varför socialnämnden inte kan säga upp avtalet och 
ber kommunstyrelsen att verkställa socialnämndens beslut. 
 
Den 16 september 2019 beslutade äldreomsorgsnämnden, § 75, att nämnden 
inte avser, att inför 2020, vara medfinansiär av avtalet med verksamheten 
Utväg Södra Älvsborg utan förespråkar att kommunstyrelsen säger upp detta 
avtal.    

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp samverkansavtalet med Utväg Södra 
Älvsborg. 
 
Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte säger upp samverkansavtalet 
med Utväg Södra Älvsborg, utan avvaktar med att fatta beslut om utträde tills 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund skickat förslag på nytt  
samverkansavtal.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Äldreomsorgsnämnden 
Socialnämnden 
________________ 
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