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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-02-19 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-12.20. 
Paus klockan 09.30-09.45. 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson §§ 34-46 
 M Tomas Johansson, klockan 11.30-12.20, §§ 47-49 
 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Stefan Brunander 
 S Jessica Rodén  
 S Christopher Thorsson 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 34-39 
  Elisabeth Kroon, verksamhetschef äldreomsorg § 34 
  Maria Sivedal, utredare §§ 35-36 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist § 37 
  Per Olsson, tillförordnad HR-chef § 38-39 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 39, 49 
  Malin Johnsson, ekonom § 39  
  Kristian Johansson, ekonom § 39, 49 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller § 39, 49 
  Martin Bertilsson, upphandlingschef § 39 
  Krister Näsström, digitialiseringschef § 39 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnads- 

förvaltningen § 39-46 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§ 39 
  Monica Bergsten, miljöstrateg § 40 
  Caroline Sternsén, mark- och exploateringskonsult § 41 
  Lars Jönsson, planarkitekt § 42 
  Malin Fridlund, folkhälsosamordnare § 43 
  Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare § 43 
  Åsa Hagnetål, planarkitekt § 44-45 
  Sanna Nadj, exploateringsingenjör § 46 
  Lena Lindblad, upphandlare § 47 
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Utses att justera Elise Arnell 
  
Justeringens plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal den 27 februari 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  §  34-49 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
 Elise Arnell 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-02-19 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-03-12 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 34-46, 48-49 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-02-27 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-03-20 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Införande av lag av valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet § 34 
  
Översyn av reglemente beträffande äldreomsorgsnämndens ansvar 
för färdtjänst  

§ 35 

  
Svar på medborgarförslag om uppmuntran av medborgarinitiativ  § 36 
  
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun § 37 
  
Svar på medborgarförslag om förmånscyklar  § 38 
  
Årsrapport 2019 för kommunstyrelsen § 39 
  
Svar på medborgarförslag om att Marks kommun och Marks  
Bostads AB utreder och producerar flerbostadshus 

§ 40 

  
Godkännande av markanvisningsavtal med Dina Hem i Mellan- 
sverige AB för del av Horred 9:7 

§ 41 

  
Samverkansavtal avseende anläggande av gångbana och mittrefug 
på väg 503, Hägnen 

§ 42 

  
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2019 

§ 43 

  
Svar på medborgarförslag om att Marks kommun och Västtrafik ska 
enas om en busslinje mellan Kinna centrum och vårdcentralen samt 
åter 

§ 44 

  
Utställningsyttrande FÖP Veddige § 45 
  
Beställning av planprogram, Kinna 24:107 med flera  § 46 
  
Upphandling av bevakningstjänster – godkännande av upp- 
handlingsdokument 

§ 47 

  
Anvisning till nämndernas budgetunderlag 2021-2024 § 48 
  
Information om kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsplan § 49 
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§ 34/2020 Dnr 2017-281 733  

Införande av lag om valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
För att öka valfrihet för personer med beviljad insats inom LSS med daglig 
verksamhet ges möjlighet till direktupphandling hos leverantör av tjänster.  
 
Aktuella placeringar kan fortsätta utan upphandling. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner 
och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala 
verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och om-
sorgstjänster till brukaren eller patienten. Beslut om att införa valfrihets- 
system för respektive verksamhet tas av kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 april 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 maj 2018, § 
100.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 maj 2018, § 89, där följande 
beslutades:  
 
Ärendet återremitteras till socialnämnden för ytterligare beredning i enligt 
med uppdraget från kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om ärendet den 8 maj 
2019, § 132.  
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 juli 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september 
2019, § 199, där följande beslutades: 
 
Ärendet återremitteras för att utreda hur omfattande arbete som krävs av  
socialförvaltningen för införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) i daglig 
verksamhet, sett till kostnader för arbetsinsats samt konsekvenser för  
brukare.  
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 6 februari 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningskontoret lämnar över ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Kanslichef Lars Landrö och verksamhetschef äldreomsorg Elisabeth Kroon  
redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hanssom (C) föreslår att för att öka valfrihet för personer med  
beviljad insats inom LSS med daglig verksamhet ges möjlighet till direktupp-
handling hos leverantör av tjänster.  
 
Aktuella placeringar kan fortsätta utan upphandling. 
 
Niklas Herneryd (L) och Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag. 
 
Elise Arnell (KD) föreslår att Marks kommun inför lag om valfrihetssystem i 
daglig verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Lena Ferm Hanssons (C) förslag mot Elise Arnells (KD) 
förslag, och finner att arbetsutskottet antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  
 
Reservation 
Tomas Ekberg (M) och Elise Arnell (KD) reserverar sig till förmån för Elise  
Arnells (KD) förslag.  
  
 
________________ 
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§ 35/2020 Dnr 2020-20 003 

Översyn av reglemente beträffande äldreomsorgsnämndens ansvar 
för färdtjänst 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Reglementet för äldreomsorgsnämnden är oförändrat vilket innebär att äldre-
omsorgsnämnden ansvarar för samtliga uppgifter enligt lag (1997:736) om 
färdtjänst.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har översänt önskemål om att förändra äldreomsorgs-
nämndens reglemente när det gäller ansvaret för färdtjänsten i Marks  
kommun. En översyn av färdtjänstuppdraget från kommunfullmäktige genom-
förs därmed. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reglementet för äldreomsorgsnämnden är oförändrat vilket innebär att äldre-
omsorgsnämnden ansvarar för samtliga uppgifter enligt lag (1997:736) om 
färdtjänst. 

Dagens sammanträde 
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att reglementet för äldreomsorgsnämnden är oförändrat 
vilket innebär att äldreomsorgsnämnden ansvarar för samtliga uppgifter enligt 
lag (1997:736) om färdtjänst. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 36/2020 Dnr 2019-633 105  

Svar på medborgarförslag om uppmuntran av medborgarinitiativ  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun hänvisar till de möjligheter som finns att söka exempelvis  
bidrag från fonder/stiftelser och utdelande av miljöpris. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I ett medborgarförslag, inkommit den 27 augusti 2019, föreslås att Marks 
kommun uppmärksammar ungdomar som två somrar i rad rensat Häggån på 
skräp under sin fritid.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun hänvisar till de möjligheter som finns att söka exempelvis  
bidrag från fonder/stiftelser och utdelande av miljöpris. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) föreslår att Marks kommun hänvisar till de möjligheter som 
finns att söka exempelvis bidrag från fonder/stiftelser och utdelande av  
miljöpris. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Elise Arnells (KD) 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
________________ 
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§ 37/2020 Dnr 2019-317 00 

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun antas enligt upp-
rättat förslag.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Sverige har fem nationella minoriteter som enligt lagen (2009:724) om  
nationella minoriteter och minoritetsspråk åtnjuter vissa rättigheter. Lagen 
ändrades 2019 och varje kommun ska numera anta mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet, vilket rör både minoriteternas kultur och språk. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019, § 
121, där följande beslutades: 
 
Förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun  
remitteras till Marks Finska Förening, pensionärsrådet och till samtliga  
nämnder och bolag i kommunen. Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över  
remissen.  
 
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med uppmaning till berörda  
nationella minoriteter att yttra sig.  
 
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 20 juni 
2019.  
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun antas enligt upp-
rättat förslag. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) föreslår med instämmande av Niklas Herneryd (L) att rikt- 
linjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun antas enligt upp- 
rättat förslag.  
 
 
 
 

http://www.mark.se/
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Elise Arnells (KD) 
förslag med instämmande av Niklas Herneryd (L), och finner att förslaget  
antas.  
 
________________ 
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§ 38/2020 Dnr 2017-388 028  

Svar på medborgarförslag om förmånscyklar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med hänvisning till att medborgarförslagets intentioner redan är genomförda 
under 2019 anses medborgarförslaget härmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I ett medborgarförslag, daterat den 8 november 2017, föreslår att Marks 
kommun ska erbjuda sina anställda förmånscyklar att hyra till ett bra pris.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Med hänvisning till att medborgarförslagets intentioner redan är genomförda 
under 2019 anses medborgarförslaget härmed besvarat.  

Dagens sammanträde 
Tillförornad HR-chef Per Olsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att med hänvisning till att medborgarförslagets  
intentioner redan är genomförda under 2019 anses medborgarförslaget  
härmed besvarat. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 39/2020 Dnr 2020-59 042 

Årsrapport 2019 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2019 godkänns.  
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2019 god-
känns.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun 
ska samtliga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för  
ekonomi, personal och verksamhet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2019 godkänns.  
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2019  
godkänns. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund och ekonomichef Karin Hydén redogör 
för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) föreslår att måluppfyllelsen för övergripande utvecklings- 
frågor ändras från ”helt uppfyllt” till ”delvis uppfyllt”.  
 
Lisa Dahlberg (S) yrkar avslag på Elise Arnells (KD) förslag.  
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2019 godkänns.  
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2019  
godkänns. 
 
Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer Elise Arnells (KD) ändringsförslag mot ordförandens  
avslagsyrkande, och finner att arbetsutskottet antar ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår följande: 
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Kommunstyrelsens årsrapport för 2019 godkänns.  
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2019 god-
känns. 
 
Förslagen antas.  
 
________________ 
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§ 40/2020 Dnr 2016-465 284  

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun och Marks Bostads 
AB utreder och producerar flerbostadshus  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen anser att Marks Bostadsaktiebolag utreder och producerar 
flerbostadshus med hög andel förnyelsebart konstruktions- respektive isoler-
material. 
  
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Medborgarförslag om att Marks kommun och Marks Bostadsaktiebolag utreder 
och producerar flerbostadshus med hög andel förnyelsebart konstruktions-  
respektive isolermaterial. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att Marks Bostadsaktiebolag utreder och producerar 
flerbostadshus med hög andel förnyelsebart konstruktions- respektive isoler-
material. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen anser att Marks Bostadsaktiebolag 
utreder och producerar flerbostadshus med hög andel förnyelsebart  
konstruktions- respektive isolermaterial. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Förslaget antas.  
 
________________ 
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§ 41/2020 Dnr 2020-31 253 

Godkännande av markanvisningsavtal med Ditt Nya Hem i Mellansve-
rige AB för del av Horred 9:7 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras för att komplettera underlaget med mer information 
om Ditt Nya Hem i Mellansverige AB. 

Ärendet 
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Ditt Nya Hem i Mellansverige 
AB (DNHAB) syftar till att i samband med planläggning av området säkerställa 
lämplig exploatering av området. En markanvisning ger kommunens motpart, 
DNHAB, ensamrätt att under två års tid förhandla om förvärv av marken och 
att förbereda marken för exploatering i enlighet med den detaljplan som arbe-
tas fram.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Markanvisningsavtal för Horred 9:7 tecknas med Ditt Nya Hem i Mellansverige 
AB. 

Dagens sammanträde 
Mark- och exploateringskonsult Caroline Sternsén redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att komplettera underlaget 
med mer information om Ditt Nya Hem i Mellansverige AB. 
 
Förslaget antas.  
 
 
________________ 
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§ 42/2020 Dnr 2019-878 512  

Samverkansavtal avseende anläggande av gångbana och mittrefug 
på väg 503, Hägnen  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Samverkansavtal avseende anläggande av gångbana och mittrefug på väg 
503, Hägnen godkänns.  
 
Kostnaden för projektering samt projektledare på ca 400 000 kr bekostas av 
Marks kommun och finansieras genom kommunreserven. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I förarbetena till ny detaljplan för Hägnen framkom behov av en mer trafik- 
säker lösning, dels för skolbussen som i nuläget backar på den statliga vägen, 
dels för badgäster och besökare till föreningslokalen på norra sidan om väg 
503. Det behövdes även en fysisk åtgärd på vägen för att få bilister att inte 
överskrida den skyltade hastigheten, 50 km/h. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samverkansavtal avseende anläggande av gångbana och mittrefug på väg 
503, Hägnen godkänns.  
 
Kostnaden för projektering samt projektledare på ca 400 000 kr bekostas av 
Marks kommun och finansieras genom kommunreserven. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår följande, med instämmande av Lena Ferm  
Hansson (C): 
 
Samverkansavtal avseende anläggande av gångbana och mittrefug på väg 
503, Hägnen godkänns.  
 
Kostnaden för projektering samt projektledare på ca 400 000 kr bekostas av 
Marks kommun och finansieras genom kommunreserven. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Ekbergs (M) 
förslag med instämmande av Lena Ferm Hansson (C), och finner att förslaget 
antas.   
 
________________ 
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§ 43/2020 Dnr 2020-57 83 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av samverkansavtalet avseende 
det lokala folkhälsoarbete 2019. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017 – 2020 tecknat 
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Marks kommun ska parterna 
årligen följa upp folkhälsoarbetet. Uppföljningen ska senast den 25 januari år-
ligen vara Västra Götalandsregionens avdelning social hållbarhet tillhanda. 
Uppföljningen ska även skickas till kommunstyrelsen i Marks kommun.  
 
Den gemensamt finansierade folkhälsosamordnaren ansvarar för att fort- 
löpande följa upp och rapportera eventuella avvikelser gällande planerade 
folkhälsoinsatser eller budget. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av samverkansavtalet avseende 
det lokala folkhälsoarbete 2019.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Lina Sjöstrand och Malin Fridlund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av  
samverkansavtalet avseende det lokala folkhälsoarbete 2019.  
 
Förslaget antas. 
   
________________ 
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§ 44/2020 Dnr 2018-599 537 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun och Västtrafik ska 
enas om en busslinje mellan Kinna centrum och vårdcentralen samt 
åter  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunen har till Västtrafik framfört förslagsställarens önskemål om att 
återigen trafikera Kinna vårdcentral. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag om att Marks kommun och Västtrafik ska enas om en 
busslinje mellan Kinna centrum och Kinna vårdcentral inkom till kommunen i 
oktober 2018.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunen har till Västtrafik framfört förslagsställarens önskemål om att 
återigen trafikera Kinna vårdcentral. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunen har till Västtrafik framfört förslags- 
ställarens önskemål om att återigen trafikera Kinna vårdcentral. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  
 
Förslaget antas. 
   
________________ 
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§ 45/2020 Dnr 2018-701 212 

Utställningsyttrande FÖP Veddige 

Arbetsutskottets beslut 
 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning 
för Veddige, utställningshandling 2019-11-14. Kommunen ställer sig positiv 
till mellankommunal och regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur 
aspekterna kollektivtrafik och ortssamverkan.  

Ärendet 
Marks kommun har som remissinstans tillsänts Översiktsplan för Varbergs 
kommun, Fördjupning för Veddige, utställningshandling 2019-11-14. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning 
för Veddige, utställningshandling 2019-11-14. Kommunen ställer sig positiv 
till mellankommunal och regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur 
aspekterna kollektivtrafik och ortssamverkan.  

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagenstål redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Marks kommun tillstyrker Översiktsplan 
för Varbergs kommun, Fördjupning för Veddige, utställningshandling 2019-11-
14. Kommunen ställer sig positiv till mellankommunal och regional utveckling 
över länsgränsen, framförallt ur aspekterna kollektivtrafik och ortssamverkan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas.  
   
________________ 
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§ 46/2020 Dnr 2019-713 055 

Upphandling av bevakningstjänster – godkännande av upphandlings-
dokument  

Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokument avseende bevakningstjänster godkänns.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Lisa Dahlberg   Elise Arnell 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Nuvarande avtal avseende bevakningstjänster löper ut och ny upphandling 
behöver därför genomföras.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 6 februari 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Upphandlingsdokument avseende bevakningstjänster godkänns.  

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

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

________________ 
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§ 47/2020 Dnr 2019-802 218  

Beställning av planprogram, Kinna 24:107 med flera  

Arbetsutskottets beslut 
 
Beställning av planprogram för Kinna 24:107 med flera sker till plan- och 
byggnadsnämnden.  
 
Exploateringsingenjören får i uppdrag att upprätta en ansökan om plan- 
program. 
 
Kommunstyrelsen ska vara budgetansvariga för programmet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att fatta beslut kring beställning av plan-
program för bostäder Kinna 24:107 med flera.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Beställning av planprogram för Kinna 24:107 med flera sker till plan- och 
byggnadsnämnden.  
 
Exploateringsingenjören får i uppdrag att upprätta en ansökan om plan- 
program. 
 
Kommunstyrelsen ska vara budgetansvariga för programmet. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Sanna Nadj redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Beställning av planprogram för Kinna 24:107 m.fl. sker till Plan- och bygg-
nadsnämnden.  
 
Exploateringsingenjören får i uppdrag att upprätta en ansökan om planpro-
gram. 
 
Kommunstyrelsen ska vara budgetansvariga för programmet. 
 
Förslagen antas.  
   
________________ 
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§ 48/2020 Dnr 2019-855 042 

Anvisning till nämndernas budgetunderlag 2021-2024 

Arbetsutskottets beslut 
 
Nämnderna ska under våren upprätta ett budgetunderlag. Detta blir ett  
underlag i budgetberedningens arbete med att ta fram ett förslag till Marks 
kommuns budget.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till anvisning till nämndernas 
budgetunderlag 2021-2024.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att fatta beslut kring beställning av plan-
program för bostäder. Kinna 24:107 med flera.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnderna ska under våren upprätta ett budgetunderlag. Detta blir ett  
underlag i budgetberedningens arbete med att ta fram ett förslag till Marks 
kommuns budget.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till anvisning till nämndernas 
budgetunderlag 2021-2024. 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg och ekonomichef Karin Hydén redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Nämnderna ska under våren upprätta ett budgetunderlag. Detta blir ett  
underlag i budgetberedningens arbete med att ta fram ett förslag till Marks 
kommuns budget.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till anvisning till nämndernas 
budgetunderlag 2021-2024. 
 
Förslagen antas.  
   
________________ 
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§ 49/2020 Dnr 2020-55 041  

Information om kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsplan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg ger arbetsutskottet information om  
kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsplan.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 
 
   
________________ 
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