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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30 – 13.00 

Ajournering Klockan 10.10 – 10.15 
  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd, klockan 8.30 - 12.10, §§ 1-13 
 C Stefan Brunander, tjänstgör för Niklas Herneryd (L), §§ 14-17 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson, §§ 1-3, 5-17 
 M Tomas Ekberg, tjänstgör för Tomas Johansson (M), § 4 
 KD Elise Arnell, tjänstgör för Lars-Inge Andersson (KD) 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Stefan Brunander, §§ 1-13 
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg, §§ 1-3, 5-17 
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör  
  Janny Åhman, nämndsekreterare 
  Lars Landrö, kanslichef, §§ 1-6 
  Anna Holmén, utredare §§ 1-2, 5 
  Rasmus Torngard, förvaltningschef för kultur- och  

fritidsförvaltningen §§ 1-2 
  Maria Larsdotter-Spertina, tillförordnad förvaltningschef för 

kultur- och fritidsförvaltningen §§ 1-2 
  Niklas Gustenius, enhetschef §§ 1-2 
  Per Olsson, t.f. personalchef § 4, 15 
  Maria Sivedal, utredare § 6 
  Talieh Ashjari, förvaltningschef för socialförvaltningen § 6 
  Amra Mecavica, enhetschef handläggarenheten § 6 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 7-9 
  Malin Bexell, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvalt-

ningen § 7-9 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef  

§§ 7, 10-11 
  Malin Fridlund, folkhälsosamordnare §§ 8-9 
  Camilla Olsson, näringslivshandläggare § 10 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 11-13, 16 
  Karin Hydén, ekonomichef § 11-13, 17 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 11-13, 17 
  Rolf Skarin, vice ordförande för kommunfullmäktige § 13 
  AnnSofi Tureson, 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige  

§ 13 
  Rakel Martinsson, VA-ingenjör § 14 
  Pernilla Lejderud, förhandlingschef § 15 
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Utses att justera Tomas Johansson och Elise Arnell 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 22 januari 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  §§ 1-17 
  Janny Åhman   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
  

 
 

Elise Arnell   
 
§§  

 
 
1-3, 5-17 

 Tomas Johansson 
  
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 1-17 
 
Sammanträdesdatum 2020-01-15 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-01-22 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-02-13 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   

                            Janny Åhman 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3(25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-01-15 
  
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
  

Förändring av ärendelistan 
 

§ 1 

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

§ 2 

  
Budget och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund  

§ 3 

  
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)  § 4 
  
Samverkan för barn- och ungas bästa - Överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

§ 5 

  
Färdtjänst i Marks kommun § 6 
  
Förslag till kostnadsfördelning av skyddsåtgärder mellan Marks  
kommun och Ludvig Svensson AB  

§ 7 

  
Samverkansavtal mellan Marks kommun och Tjejjouren Väst  § 8 
  
Remissvar kring länsgemensam handlingsplan för suicidprevention  
i Västra Götaland  

§ 9 

  
Medborgarförslag om att "Marks kommun funktionshinder" byter 
namn till "Marks kommun funktionsstöd"  

§ 10 

  
Ny vision för Marks kommun  § 11 
  
Revisionsrapport om grundläggande granskning av styrelse och 
nämnder verksamhetsåret 2018  

§ 12 

  
Information om underlag till vägledningsdebatten i kommunfull- 
mäktige den 30 januari 2020  

§ 13 

  
Information om arbete med den regionala avfallsplanen § 14 
  
Information om löneöversyn 2020  
 

§ 15 

Initiativärende från Tomas Johansson (M) om utredning av busslinje 
100 
 

§ 16 

Initiativärende från Stefan Brunander (C) om rapportering av den  
ekonomiska lägesbilden och tidplan för Lyckeskolan 

§ 17 
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§ 1/2020  

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande ändring: 
 
Ärendet Initiativärende från Tomas Johansson (M) om utredning av busslinje 
100, tillförs ärendelistan. 
 
Ärendet Initiativärende från Stefan Brunander (C) om rapportering av den  
ekonomiska lägesbilden och tidplan för Lyckeskolan, tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande 
ändring: 
 
Ärendet Initiativärende från Tomas Johansson (M) om utredning av busslinje 
100, tillförs ärendelistan. 
 
Ärendet Initiativärende från Stefan Brunander (C) om rapportering av den  
ekonomiska lägesbilden och tidplan för Lyckeskolan, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar arbetsutskottet om ändringen av ärendelistan kan antas, 
och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 2/2020 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 förutsättning-
arna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att uppfylla 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  
styrdokument.  
 
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  
lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlinjer. 
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Nämndernas uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 31 
december 2020.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av riktlinjer 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 bidragsberättigade föreningar,  
byalag och organisationer har tagits fram av företaget Utvärderingsringen AB.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 268. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2019, § 211, där 
följande beslutades: 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
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 förutsättning-
arna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att uppfylla 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. 
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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  
styrdokument.  
 
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  
lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlinjer. 
 
Nämndernas uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 31 
december 2020.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av riktlinjer 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. 
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
________________ 
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§ 3/2020 Dnr. 2019-872 106 

Budget och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal-
förbund godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade  
2019-12-06 för egen del att anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt 
att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå  
kommunfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhetsplan 
2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
 
________________ 
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§ 4/2020 Dnr. 2020-4 024 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 
18) antas, och gäller från och med den 1 mars 2020 med undantag att kap. 2 
§ 4 ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas redan från år ett med andra 
förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp årligen undantas från samordningen. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
antogs för första gången att gälla för nyvalda politiker i samband med valet 
2014. OPF-KL har i ett centralt avtal reviderats och förstärkts med  
bestämmelser om flera förmåner såsom omställningsinsatser, ekonomiskt 
omställningsstöd, ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och  
familjeskydd. För att dessa ska gälla ska de antas lokalt. Bestämmelserna  
gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare.  
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i  
tidigare uppdrag inte omfattats av Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
(PBF), Pensionsreglemente för förtroendevalda (PRF) eller andra  
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Förtroendevalda 
som omfattats av PBF eller PRF fortsätter att omfattas av dessa avtal och  
gäller för personer som omfattades av dessa avtal före valet 2014.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige om att anta Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) att gälla fr.o.m. 2020-03-01 med 
undantag att Kap 2 § 4 Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas redan 
från år ett med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp årligen undantas 
från samordningen.  

Dagens sammanträde 
Tillförordnad personalchef Per Olsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 18) antas, och gäller från och med den 1 mars 2020 
med undantag att kap. 2 § 4 ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas  
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redan från år ett med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp årligen  
undantas från samordningen. 
 
Förslaget antas.  
 
Jäv  
Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller 
beslut. För Tomas Johansson (M) tjänstgör Tomas Ekberg (M).  

 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder 
 
________________ 
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§ 5/2020 Dnr. 2019-809 106  

Samverkan för barn- och ungas bästa - Överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Remissyttrandet, daterat den 7 januari 2020, godkänns och översänds som 
kommunens svar till VästKom. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Marks kommun har mottagit ett förslag till överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen avseende samverkan för 
barns- och ungas bästa. Förslaget har översänts på remiss till kommunen via 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Svar önskas per e-post till  
VästKom senast den 14 februari 2020.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Remissyttrandet, daterat den 7 januari 2020, godkänns och översänds som 
kommunens svar till VästKom. 

Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att remissyttrandet, daterat den 7 januari 2020,  
godkänns och översänds som kommunens svar till VästKom. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden 
VästKom 
 
________________ 
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§ 6/2020 Dnr. 2019-766 736 

Färdtjänst i Marks kommun  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppdragsavtalet med Västtrafik AB för perioden 
1 juli 2020 – 15 juni 2022. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2019, § 134, att säga upp avtalet om 
färdtjänst med Västtrafik AB för omförhandling. Västtrafik har översänt  
skrivelse, daterad den 23 oktober 2019, innehållande förslag av hantering av 
resor efter den 1 juli 2020. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppdragsavtalet med Västtrafik AB för 
perioden 1 juli 2020 – 15 juni 2022.  

Dagens sammanträde 
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdrags- 
avtalet med Västtrafik AB för perioden 1 juli 2020 – 15 juni 2022. 
 
Förslaget antas.  
 
Protokollsanteckning, Elise Arnell (KD): 
Det saknas synpunkter från kommunens funktionshindersråd och pensionärs-
råd i underlaget. Det bästa alternativet hade varit en återremiss för att kom-
plettera med synpunkter men det är inte möjligt då svar till Västtrafik ska 
vara inne senast 1 februari och vi då skulle riskera att stå utan avtal. 
 
Expedieras slutligt till 
Äldreomsorgsnämnden 
Västtrafik AB  
 
________________ 
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§ 7/2020 Dnr. 2019-882 250 

Förslag till kostnadsfördelning av skyddsåtgärder mellan Marks  
kommun och Ludvig Svensson AB 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Återstående föreslagna skyddsåtgärder utförs under 2020. 
 
Kostnaderna för återstående åtgärder och riskutredningen delas lika mellan 
Marks kommun och Ludvig Svensson AB. 
 
Marks kommuns andel beräknas till 250 000 kronor och finansieras genom 
kommunreserven. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
I samband med diskussioner angående Lyckeskolans placering gjordes en  
riskutredning av Norconsult på uppdrag av Marks kommun. Syftet med  
utredningen var bland annat att bedöma risknivåerna samt skyddsavstånd 
som är kopplade till Ludvig Svensson AB:s verksamhet. 
 
Ludvig Svensson AB hanterar gasolcisterner i sin verksamhet. I ytterst  
sällsynta fall kan bränder uppstå på grund av att gasoltankarna exploderar 
och bildar ett eldklot. En sådan händelse kallas Boiling Liquid Expanding Vapor 
Explosion (BLEVE). I utredningen föreslås tre åtgärder för att minska  
sannolikheten för en BLEVE.  
 
Tre offerter på kostnaderna för åtgärderna har intagits och den billigaste är på 
502 392 kr exklusive moms.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Återstående föreslagna skyddsåtgärder utförs under 2020. 
 
Kostnaderna för återstående åtgärder och riskutredningen delas lika mellan 
Marks kommun och Ludvig Svensson AB. 
 
Marks kommuns andel beräknas till 250 000 kronor och finansieras genom 
kommunreserven. 

Dagens sammanträde 
Samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Återstående föreslagna skyddsåtgärder utförs under 2020. 
 
Kostnaderna för återstående åtgärder och riskutredningen delas lika mellan 
Marks kommun och Ludvig Svensson AB. 
 
Marks kommuns andel beräknas till 250 000 kronor och finansieras genom 
kommunreserven. 
 
Förslagen antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Ludvig Svensson AB 
 
________________ 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15(25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-01-15 
  
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 8/2020 Dnr. 2019-692 106  

Samverkansavtal mellan Marks kommun och Tjejjouren Väst 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun tecknar samverkansavtal med Tjejjouren Väst i enlighet med 
upprättat förslag.  
 
Ett verksamhetsbidrag på 15 000 kr avsätts ifrån folkhälsans budget. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheten att införa ett  
motsvarande stöd för killar. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Tjejjouren Väst inkom i juni 2019 med en förfrågan om att upprätta ett  
samverkansavtal mellan Tjejjouren Väst och Marks kommun i syfte att nå fler 
unga tjejer som lider av psykisk ohälsa. Tjejjouren Väst har i uppdrag från 
Västra Götalandsregionen att teckna samverkansavtal med kommuner i  
regionen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 december 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Marks kommun tecknar samverkansavtal med Tjejjouren Väst i enlighet med 
upprättat förslag.  
 
Ett verksamhetsbidrag på 15 000 kr avsätts ifrån folkhälsans budget. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår följande tillägg: 
 
Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheten att införa ett  
motsvarande stöd för killar.  
 
Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Beslutsgång 1. 
Ordföranden föreslår att Marks kommun tecknar samverkansavtal med  
Tjejjouren Väst i enlighet med upprättat förslag.  
 
Ett verksamhetsbidrag på 15 000 kr avsätts ifrån folkhälsans budget. 
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Förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2. 
Ordförande frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Tjejjouren Väst 
 
________________ 
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§ 9/2020 Dnr. 2019-808 106  

Remissvar kring länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i 
Västra Götaland 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Remissyttrandet, daterat den 8 januari 2020, godkänns och översänds som 
kommunens svar till VästKom. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Västkom och Västra Götalandsregionen har utarbetat ett förslag till länsge-
mensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland. Förslaget har 
skickats på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 
kommuner samt berörda intresseorganisationer. Inom Marks kommun är det 
samhällsutvecklingsenheten som har fått i uppdrag att sammanställa  
kommunens remissvar.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Remissyttrandet godkänns och översänds som kommunens svar till VästKom.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Malin Fridlund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att remissyttrandet, daterat den 8 januari 2020,  
godkänns och översänds som kommunens svar till VästKom. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Socialnämnden 
VästKom 
 
________________ 
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§ 10/2020 Dnr. 2018-565 709 

Medborgarförslag om att "Marks kommun funktionshinder" byter 
namn till "Marks kommun funktionsstöd" 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Medborgarförslaget har skickats till socialnämnden i dess pågående arbete 
med översyn av namn för enheten. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att en enhet vid Socialförvaltningen i Marks 
kommun byter namn från Funktionshinder till Funktionsstöd. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Medborgarförslaget har skickats till socialnämnden i dess pågående arbete 
med översyn av namn för enheten. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att med hänsyn till att medborgarförslaget har skickats 
till socialnämnden i dess pågående arbete med översyn av namn för enheten 
anses medborgarförslaget därmed besvarat. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
 
________________ 
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§ 11/2020 Dnr. 2018-565 709 

Ny vision för Marks kommun 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs. 
 

Ärendet 
I kommunfullmäktiges budget 2019-2022 står att kommunens vision ska  
omarbetas. Visionen är en del i kommunens styrsystem och pekar ut  
färdriktningen och berör alla som bor och verkar i kommunen. Visionen ska 
visa ambitionsnivån för hur det framtida Marks kommun ska se ut. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner plan för att arbeta fram en ny vision för Marks 
kommun. 
 
Budgeten fastställs till 1 miljon kronor och finansiering sker genom kommun-
reserven.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bordlägga ärendet, och finner att 
så sker. 
 
Expedieras slutligt till 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Samtliga nämnder och styrelser, för kännedom  
 
________________ 
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§ 12/2020 Dnr. 2019-616 007  

Revisionsrapport om grundläggande granskning av styrelse och 
nämnder verksamhetsåret 2018  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun  
genomfört en grundläggande granskning av verksamhetsåret 2018. Syftet 
med granskningen är att ge underlag för ansvarsprövningen genom att  
översiktligt granska nämndernas styrning, uppföljning och kontroll av  
verksamheten.  
 
Revisorerna har inte efterfrågat något svar från kommunstyrelsen på  
rapporten. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Valda revisorer  
 
________________ 
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§ 13/2020  

Information om underlag till vägledningsdebatten i kommunfull- 
mäktige den 30 januari 2020 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund och ekonomichef Karin Hydén ger  
arbetsutskottet information om underlag till vägledningsdebatten i kommun-
fullmäktige den 30 januari 2020. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 14/2020  

Information om arbete med den regionala avfallsplanen 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 
VA-ingenjör Rakel Martinsson ger arbetsutskottet information om arbete med 
den regionala avfallsplanen. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 15/2020  

Information om löneöversyn 2020 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 
Förhandlingschef Pernilla Ledjerud ger arbetsutskottet information om  
löneöversyn 2020. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 24(25) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-01-15 
  
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 16/2020 Dnr. 2020-23 531 

Initiativärende från Tomas Johansson (M) om utredning av busslinje 
100 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen tillskriver Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden om att  
utreda möjligheterna för att busslinje 100 mellan Göteborg – Borås, att vid 
några turer per dag göra stopp vid Kullamotet, alternativt Grönkullamotet. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 

Dagens sammanträde 
Tomas Johansson (M) framför att från de nordvästra delarna av Mark är det 
mycket problematiskt med resor via kollektivtrafik mot Borås. Det innebär att 
de flesta väljer att pendla med bil. Han informerar om sitt initiativärende om 
en utredning av busslinje 100.  
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår följande beslut: 
 
Kommunstyrelsen tillskriver Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden om att  
utreda möjligheterna för att busslinje 100 mellan Göteborg – Borås, att vid 
några turer per dag göra stopp vid Kullamotet, alternativt Grönkullamotet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag till beslut, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 
Västtrafik 
 
________________ 
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§ 17/2020 Dnr. 2016-458 530 

Initiativärende från Stefan Brunander (C) om rapportering av den  
ekonomiska lägesbilden och tidplan för Lyckeskolan 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommundirektören får i uppdrag att löpande redovisa den ekonomiska  
lägesbilden och tidplan av projektet avseende Lyckeskolan. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 

Dagens sammanträde 
Stefan Brunander (C) informerar om sitt initiativärende. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att löpande redovisa 
den ekonomiska lägesbilden och tidplan av projektet avseende Lyckeskolan. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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