
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(27) 
 Kommunstyrelsen 

 2019-02-06 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-16.20 

Ajournerat 09:50-10:05, 11:30-13:00, 14:10-14:30 och  

15:50-16:10 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg ej §§ 17–18 

 S Efkan Üstündag tjänstgör för Lisa Dahlberg §§ 17–18 

 S Peter Landgren 

 S Anita Lomander 

 S Arvid Eklund tjänstgör för Christopher Thorsson 

 C Leif Sternfeldt ej §§ 15 

 C Jessica Carlund tjänstgör för Leif Sternfeldt §§ 15 

 C Stefan Brunander ej §§ 17–18   

 C Gisella Olsson tjänstgör för Stefan Brunander §§ 17–18 

 C Lena Ferm Hansson 

 L Niklas Herneryd 

 M Tomas Johansson 

 M Tomas Ekberg 

 M Anders Lindahl ej §§ 22 

 M Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl §§ 22 

 SD Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz  

 SD Jarl Krüger tjänstgör för Glenn Glansin 

 V Arthur Thiry 

 KD Elise Arnell 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Jessica Rodén 

 S Efkan Üstündag §§ 9–16, 19–28 

 C Pontus Johansson kl 08:30-12:30 

 C Gisella Olsson 

 C Jessica Carlund §§ 9–14, 16-28 

 L Jan Karlsson kl 08:30-16:00  

 M Ann Iberius Orrvik ej §§ 17–18 

 KD Lars-Inge Andersson ej §§ 17–18 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör  

  Lars Landrö, kanslichef 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 10, 14 22 

  Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 10 

  Sara Andersson, praktikant 

  Karin Hydén, ekonomichef 

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef §§ 12 

  Maria Sivedal, utredare §§ 11–12, 20–21 

  Sanna Nadj, exploateringsingenjör §§ 17–18 
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  Lars Jönsson, enhetschef §§ 17–19 

  Roger Haglund, personalchef §§ 15 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 16, 23 

  Tomas Arvidsson, verksamhetschef §§ 23 

  Agnetha Demker, personalspecialist §§ 25 

Utses att justera Tomas Johansson och Lena Hansson Ferm §§ 17-18 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 11 februari 

  

  

  

  

Underskrifter  Sekreterare  §§ 9–28 

  Henrik Yrlid  

    
 Ordförande  §§ 9–16, 19–28 

  Lisa Dahlberg  

    
 Justerande  §§ 9–16, 19–28 

  Tomas Johansson  

    
 Ordförande  §§ 17–18 

  Tomas Johansson   

    
 Justerande  §§ 17–18 

  Lena Ferm Hansson  
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                                           Henrik Yrlid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 9-28       

 
Sammanträdesdatum 2019-02-06 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-02-12 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-03-06 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 9 

  

Utbildning om kommunstyrelsens ansvar och uppgifter § 10 
  

Motion om kommunal bekämpningsplan (S) § 11 

  
Återrapportering av uppdraget att utreda undervisningsmiljöer § 12 

som ger särskild lugn och trygghet i undervisningen  
  

Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående § 13 
  

Översyn av reglemente för socialnämnden § 14 
  

Arbetsmiljöpolicy för Marks kommun § 15 

  
Ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck fiber § 16 

  
Godkännande av marköverlåtelse med Marks Bostads AB för del § 17 

Assberg 1:30 (Ängahagen)  
  

Marköverlåtelse för Marks Bostad AB § 18 
  

Kinna 24:107 Detaljplan för bostäder, handel och verksamhet § 19 

Remiss från Plan- och byggnadsnämnden  
  

Medborgarförslag om Marks kommun kranmärker sina verksamheter § 20 
  

Medborgarförslag om att Marks kommun inför kranmärkt § 21 
  

Yttrande om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 22 
§ 237/2018  

  

Begäran om igångsättningstillstånd samt upplysning om riktpris § 23 
för nybyggnation Lyckeskolan  

  
Utdelning av bidrag ur Albert Persson Stiftelse § 24 

  
Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL § 25 

  
Val av ordförande och vice ordförande till kommunala pensionärs- § 26 

rådet  

  
Anmälan av delegationsbeslut § 27 

  
Meddelanden § 28 
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§ 9/2019 

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
-      Val av ombud till bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB utgår. 
 

Dagens sammanträde 

Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendelistan ändras på följande sätt: 

- Val av ombud till bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB utgår. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner ändringarna av ärendelistan och 
finner att så sker. 

 
______________ 
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            § 10/2019  

Utbildning om kommunstyrelsens ansvar och uppgifter 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 
Dagens sammanträde inleds med att kommunledningskontorets personal håller ett  
föredrag över kommunstyrelsens ansvar och uppgifter. Informationen berör följande 
områden: 

- Kommunallagen  
- Kommunstyrelsens reglemente 
- Kommunledningskontorets organisation 
- Styrsystem för Marks kommun 
- Internkontrollarbete  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

________________ 
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§ 11/2019                 Dnr 2017–373 4302 

Motion om kommunal bekämpningsplan (S) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till motionen. Motionen är besvarad ef-
tersom det redan pågår ett arbete i frågan. 
 

Ärendet  

Christoffer Thorsson (S) och Rebecca Berglund (S) har den 26 september 2017 lämnat 
in en motion. I motionen föreslås att Marks kommun upprättar en bekämpningsplan 
för att bekämpa jättelokan. Motionen föreslår även att kommunens medlemmar får 
möjlighet att till kommunen inrapportera bestånd av dessa växter.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 november. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 7 och 
föreslår följande:  

- Kommunfullmäktige ställer sig positiv till motionen. Motionen är besvarad eftersom 

det redan pågår ett arbete i frågan. 

Dagens sammanträde  

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

________________ 
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            § 12/2019 Dnr 2018-682 60 

Återrapportering av uppdraget att utreda undervisningsmiljöer som 
ger särskild lugn och trygghet i undervisningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag, att utreda undervisningsmiljöer 
som ger särskild lugn och trygghet i undervisningen, godkänns. 
 

  Ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 § 180, att barn- och utbildningsnämnden 

får i uppdrag att utreda undervisningsmiljöer som ger särskild lugn och trygghet i 
undervisningen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-08 § 102, överlämnar redovisningen till  
kommunfullmäktige. 

 
Utredningens slutsats är att det återstår en hel del arbete för att ge fler elever lugna 

och trygga undervisningsmiljöer. Förändringsarbete tar tid men det pågår mycket po-
sitivt utvecklingsarbete på skolorna och engagemanget är stort. 

 
  Ärendets behandling 
  Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 november. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 8 och före-

slår följande: 

- Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag, att utreda undervisningsmiljöer som 
ger särskild lugn och trygghet i undervisningen, godkänns. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar arbetsutskottets förslag 
och finner att så sker. 
________________ 
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             § 13/2019 Dnr 2018–496 105 

Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående antas i 

enlighet med framlagt förslag.  
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om 

att regler för sponsring av kommunal verksamhet ska upphöra att gälla. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
3. Regler för sponsring av kommunal verksamhet, antagna av kommunfull-

mäktige den 23 november 1999, § 213, upphör att gälla.  
 

Ärendet  

Regler för sponsring av kommunal verksamhet antogs av kommunfullmäktige 1999 
och en översyn görs nu av dem.  

Ett förslag till ”Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående” har 
tagits fram, daterat den 19 oktober 2018. Tjänsteutlåtande, daterat den 19 oktober 
2018, beskriver ärendet.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 156, och då åter-
remitterat för att reda ut oklarheter som finns kring stöd från religiösa föreningar. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 20 december. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 9 och före-
slår följande: 

 
- Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående antas i enlighet 

med framlagt förslag.  

- Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att reg-
ler för sponsring av kommunal verksamhet ska upphöra att gälla. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

- Regler för sponsring av kommunal verksamhet, antagna av kommunfullmäktige 
den 23 november 1999, § 213, upphör att gälla.  

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 
finner att så sker. 

Expedieras till 

Alla nämnder i Marks kommun 
________________ 
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            § 14/2019 Dnr 2018–595 003 

Översyn av reglemente för socialnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för socialnämnden  
revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för 

skuldsanering, utan istället för kommunens uppgifter inom budget- och 
skuldrådgivning.  

2. 1 § kompletteras med att socialnämnden ansvarar för de uppgifter som 
kommunen har enligt hemvärnsförordningen (1997:146), passförord-
ningen (1979:664), passlagen (1978:302) spellagen (2018:1138) och 
spelförordningen (2018:1475), men inte längre för skuldsaneringslagen 
(2006:548) och lotteriförordningen (1994:1451). Passlagen lenda 78:302 

 

Ärendet  

Kommunens uppgifter enligt hemvärnsförordningen och passförordningen hanteras 
idag av socialnämnden, men det behöver vara reglerat i reglementet för nämnden. 
Socialnämndens reglemente behöver även justeras till följd av ändrad lagstiftning med 
ny skuldsaneringslag, spellag och spelförordning.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 2 januari. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 10 och 
föreslår följande: 

- Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande: 

- Verksamhetsområdet ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för 
skuldsanering, utan istället för kommunens uppgifter inom budget- och skuldråd-
givning.  

- 1 § kompletteras med att socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen 
har enligt hemvärnsförordningen (1997:146), passförordningen (1979:664),  
spellagen (2018:1138) och spelförordningen (2018:1475), men inte längre för 
skuldsaneringslagen (2006:548) och lotteriförordningen (1994:1451).  

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut: 

Lena Ferm Hansson (C) med instämmande från Tomas Johansson yrkar att 
beslutspunkt 2 kompletteras med passlagen (1978:302). 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 
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Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Ferm Hanssons (C)   
yrkande och finner att så sker. 

 

_______________ 
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        § 15/2019               Dnr 2018–716 020 

Arbetsmiljöpolicy för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en ny beredning med  
motiveringen att dokumentet behöver harmoniseras med kommunens arbets-
givarpolicy samt att språket behöver revideras.  
 

Ärendet  

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets författningssamling följer att alla  
arbetsgivare ska utarbetar och fastställa en arbetsmiljöpolicy. Marks kommun 
saknar idag en arbetsmiljöpolicy och med anledning av detta har en arbets-
miljöpolicy utarbetats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 13 och 
föreslår följande: 

- Arbetsmiljöpolicy för Marks kommun fastställs. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för en ny beredning med moti-
veringen att dokumentet behöver harmoniseras med kommunens arbetsgivarpolicy. 

 

Tomas Ekberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny beredning med moti-
veringen att språket i dokumentet behöver revideras.  

 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar på ett tillägg till förslaget ”Mellanmänskliga möten på 
arbetstid i ska vara tobaksfria.”  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen  
återremitterar ärendet. 
________________ 
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            § 16/2019 Dnr 2017–392 045 

Ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck fiber 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar Öxabäck fiber ekonomisk förening utökad kom-
munal borgen om 3,5 miljoner kronor till och med 2028-12-31 med följande 
villkor gentemot föreningen:  
1. Borgensavgift sätts till 0 %. En årlig ersättning för borgen utgörs istället av 
att föreningen tillhandahåller två fiberpar till Marks kommun och dess helägda 
bolag.  
2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår.  
3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje 
samman-träde.  
4. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella åter-
krav vid in-friat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras 
utan kommunens skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet.  
 
Kommundirektören bemyndigas att teckna erforderliga handlingar.  
Denna borgen behandlas separat från tidigare fattade beslut om borgen till 
Öxabäck fi-ber ekonomisk förening. 
 

Ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2018 att bevilja kommunal borgen till Öx-
abäck fiber ekonomisk förening för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsut-
byggnad. Borgen sattes till 5 988 410 kronor och gällde från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen får bidrag från Länsstyrelsen, dock 
längst till och med 2019-07-21.  

Öxabäck fiber ekonomisk förening har den 2 november 2018 skickat in en ansökan om 
utökad borgen om 3,5 miljoner kronor för att öka sin kredit hos Mjöbäcks sparbank i 
syfte att kunna fullfölja projektet utan förseningar eller ökad medlemsinsats. Ansökan 
är baserad på samma bidragsbeslut från Länsstyrelsen som ligger till grund för tidi-
gare beviljat borgensbeslut.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 1 januari. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 14 
och föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Ansökan från Öxabäck fiber ekonomisk förening om utökad kommunal borgen om 3,5 
miljoner kronor beviljas. Denna borgen behandlas separat från tidigare fattade beslut 
om borgen till föreningen och är giltig till och med 2028-12-31. 

Borgensavgift sätts till 0 %, ersättning för borgen utgörs istället av att Öxabäck fiber 

ekonomisk förening tillhandahåller två fiberpar till Marks kommun och dess helägda 

bolag. 

Öxabäck fiber uppmanas att skicka in en balans- och resultatrapport per varje räken-

skapsår borgensåtagandet kvarstår. 
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Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) lämnar följande yrkande: 
Kommunfullmäktige beviljar Öxabäck fiber ekonomisk förening utökad kommunal  

borgen om 3,5 miljoner kronor till och med 2028-12-31 med följande villkor gentemot 
föreningen:  

1. Borgensavgift sätts till 0 %. En årlig ersättning för borgen utgörs istället av att före-
ningen tillhandahåller två fiberpar till Marks kommun och dess helägda bolag.  

2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår.  
3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje samman-

träde.  

4. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella återkrav vid 
infriat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras utan kommunens 

skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet.  
 

Kommundirektören bemyndigas att teckna erforderliga handlingar.  
Denna borgen behandlas separat från tidigare fattade beslut om borgen till Öxabäck 

fiber ekonomisk förening.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande och 

finner att så sker.  

________________ 
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            § 17/2019 Dnr 2015–437 253 

Godkännande av marköverlåtelseavtal med Marks Bostads AB för del 
av Assberg 1:30 (Ängahagen) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner marköverlåtelseavtalet mellan Marks kommun 
och Marks Bostads AB för del av Assberg 1:30. 
 
Kommunstyrelsen utser Tomas Johansson (M) till att underteckna erforderliga 
handlingar. 
 
Anmäler jäv 
Lisa Dahlberg (S) 
Stefan Brunander (C) 
Lars-Inge Andersson (KD) 
Ann Iberius Orrvik (M) 
 

Ärendet  

Marks Bostads AB (MBAB) vill bygga flerbostadshus för hyresrätter på del av Assberg 
1:30.  
Marköverlåtelseavtalet, som tecknas med MBAB, syftar till överlåtelse av mark samt 
att säkerställa lämpliga bostäder och utformning av området.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterade den 27 november 
2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 2 och före-
slår följande: 

- Kommunstyrelsen godkänner marköverlåtelseavtalet mellan Marks kommun och 
Marks Bostads AB för del av Assberg 1:30 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Sanna Nadj redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) yrkar att Tomas Johansson (M) utses till att undertecknas erfor-

derliga handlingar. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Landgrens (S) yrkande 

och finner att så sker. 

Expedieras till 

Marks Bostad AB 

________________ 
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§ 18/2019                  Dnr 2018–173 253 

Marköverlåtelseavtal för Bostads AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner marköverlåtelseavtal mellan Marks kommun och 
Marks Bostad AB för del av Sjöby 2:10. 
 
Kommunstyrelsen utser Tomas Johansson (M) till att underteckna erforderliga 
handlingar. 
 
Anmäler jäv 
Lisa Dahlberg (S) 
Stefan Brunander (C) 
Lars-Inge Andersson (KD) 
Ann Iberius Orrvik (M) 

Ärendet  

Marköverlåtelseavtal mellan Marks kommun och Marks Bostad AB syftar till att säker-

ställa lämpliga bostäder och utformning av området.  

Marks Bostad AB har kontaktat Marks kommun och visat intresse av att bebygga del 

av Mark Sjöby 2:10 med bostäder och lämnat in skisser på lämplig bebyggelse och ut-

formning.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 10 oktober 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 3 och före-

slår följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner marköverlåtelseavtal mellan Marks kommun och 

Marks Bostad AB för del av Sjöby 2:10. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Sanna Nadj redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) yrkar att Tomas Johansson (M) utses till att undertecknas erfor-

derliga handlingar. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Landgrens (S) yrkande 

och finner att så sker. 

Expedieras till 

Marks Bostad AB 

________________ 
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 § 19/2019           Dnr 2018–644 214  

Kinna 24:107 Detaljplan för bostäder, handel och verksamhet- remiss 
från Plan- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samtycka till att Plan- och byggnadsnämnden 
antar positivt planbesked enligt ansökan. 
 

Ärendet 

Den 2018-06-18 ansökte Ludvigson Invest AB om planbesked för fastigheten Kinna 
24:107 med flera i Kinna, totalt omfattar ansökan cirka 10 hektar.   

Sökanden avser att bygga vad de betecknar som blandstad med bostäder med mera 
med flera hundra bostäder, men även innehållande andra funktioner som hör hemma i 
en blandstad. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 januari. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 4 och f 

öreslår följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att samtycka till att Plan- och byggnadsnämnden antar 

positivt planbesked enligt ansökan. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 
finner att så sker. 

Expedieras till  

Plan- och byggnadsnämnden 
________________ 
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§ 20/2019                  Dnr 2017–441 422 

Medborgarförslag om att Marks kommun kranmärker sina  
verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Marks kommun ansluter sig till den nationella 
hållbarhetsmärkningen Kranmärkt vilket innebär att Marks kommun som or-
ganisation inte ska köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Ärendet  

I ett medborgarförslag, daterat 2017-10-17 föreslås att Marks kommun kran-
märker sina verksamheter där det idag förekommer att vatten på flaska köps 
in eller serveras.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 20 november 
2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat den 16 januari § 5 och föreslår 
följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att Marks kommun ansluter sig till den nationella håll-

barhetsmärkningen Kranmärkt vilket innebär att Marks kommun som organisation 
inte ska köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. 

- Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets  
förslag och finner att så sker. 

Expedieras till 

Förslagsställaren  
 
 
________________ 
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             § 21/2019 Dnr 2017–439 422 

Medborgarförslag om att Marks kommun inför kranmärkt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Marks kommun ansluter sig till den nationella 
hållbarhetsmärkningen Kranmärkt vilket innebär att Marks kommun som  
organisation inte ska köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Ärendet  

I ett medborgarförslag, daterat 2017-10-16 föreslås att Marks kommun kran-
märker sina verksamheter där det idag förekommer att vatten på flaska köps 
in eller serveras. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 20 november 
2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 6 och före-
slår följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att Marks kommun ansluter sig till den nation-

ella hållbarhetsmärkningen Kranmärkt vilket innebär att Marks kommun 
som organisation inte ska köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. 

 
- Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag och finner att så sker. 

Expedieras till 

Förslagsställaren  
 
________________ 
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            § 22/2019 Dnr 2019–6 105 

Yttrande om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut § 
237/2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrandet daterat den 15 januari 
2019 som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. 
 
Anmäler jäv 
Anders Lindahl (M) 
 

Ärendet  

Anders Lindal och Per Olof Isaksson har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 18 
december 2018, § 237, i ärendet gällande val av arbetsgrupp för beredning av ansök-
ningar om utdelning ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse 2019–2022. Förvaltnings-
rätten har förelagt kommunen att yttra sig över överklagandet. Kommunen medger 
talan och anser att det överklagade beslutet ska upphävas i den del det har överkla-
gats.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 januari. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 11 och före-
slår följande: 
- Yttrandet, daterat den 15 januari 2019, översänds som kommunens svar till För-

valtningsrätten i Jönköping.  

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist föredrar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

Expedieras till 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
________________ 
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            § 23/2019 Dnr 2016–458 530 

Begäran om igångsättningstillstånd samt upplysning om riktpris för 
nybyggnation Lyckeskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsätt-

ningstillstånd för investeringsprojektet Nybyggnad Lyckeskolan. 
 
Projektet följs upp i kommunens delårs- och årsrapporter samt genom  

     löpande återkoppling av väsentliga händelser/avvikelser till  
     kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska hushålla med medlen som 

avsätts för investeringen. 
 
3. Kommunstyrelsen noterar att riktpriset för skolan är 240 miljoner kronor 

och 60 miljoner kronor för idrottshallarna. 
     Projektet omfattar totalt 300 miljoner kronor. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att byggnationen ska ske på sådant sätt att 

skolstart kan ske hösten 2021. 
 
5. Kommunstyrelsen noterar att utöver budgeten tillkommer kostnader för 

lösa inventarier och IT-utrustning. 
 
Reservation 
Ledamöter har olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång 
 

Ärendet  

Teknik- och servicenämnden har begärt igångsättningstillstånd för investeringspro-
jektet ”Nybyggnad Lyckeskolan”. Projektet har en budget på 300 mnkr enligt kom-
munfullmäktiges budget 2019–2022.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 januari. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 15 och före-
slår följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstill-

stånd för investeringsprojektet Nybyggnad Lyckeskolan. 

- Projektet följs upp i kommunens delårs- och årsrapporter samt genom löpande 
återkoppling av väsentliga händelser/avvikelser till kommunstyrelsens arbetsut-
skott.  

- Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska hushålla med medlen som avsätts 
för investeringen. 

- Kommunstyrelsen noterar att riktpriset för skolan är 240 miljoner kronor och 60 
miljoner kronor för idrottshallarna. 

Projektet omfattar totalt 300 miljoner kronor. 
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- Kommunstyrelsen beslutar att byggnationen ska ske på sådant sätt att skolstart 
kan ske hösten 2021. 

Dagens sammanträde 

            Ekonom Kristian Johansson och fastighetschef Tomas Arvidsson redogör för ärendet. 

 
            Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska uppmana teknik- och servicenämn-
den att anpassa byggnaden efter den budget som är beslutad. 

Arthur Thiry (V) med instämmande från Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till  
arbetsutskottets förslag 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska notera att utöver budgeten tillkom-
mer kostnader för lösa inventarier och IT-utrustning. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Elise Arnells (KD) yr-
kande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M) och Elise Arnell (KD) re-
serverar sig mot beslutet till förmån för Elise Arnells yrkande. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 
finner att så sker. 

Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lisa Dahlbergs (S) yr-
kande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
________________ 
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            § 24/2019 Dnr  

Utdelning av bidrag ur Albert Perssons stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beviljar följande bidrag från Albert Perssons stiftelse: 
1. Hajoms IF 3000 kr. 
2. Hajoms Bygdegårdsförening 10 000 kr. 
3. Hajoms Församlingshems Förening 15 000 kr. 
 

Ärendet  
Fyra stycken bidragsansökningar har inkommit till Albert Perssons stiftelsen. 
Arbetsgruppen för Albert Persson Stiftelse föreslår att Hajoms IF, Hajoms 
Bygdegårdsförening och Hajoms Församlingshems Förening beviljas bidrag ut 
stiftelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget och finner att så 
sker. 

Expedieras till 

Hajoms IF 

Hajoms Bygdegårdsförening  

Hajoms Församlingshems Förening  

________________ 
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§ 25/2019          Dnr 2018–40 024 

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar ekonomiskt omställningsstöd till Lo Göthberg  
Larsson (MP) i enlighet med OPF-KL. 
 

Ärendet 

Lo Göthberg Larsson (MP) har den 21 januari inkommit med en ansökan om 
att få ekonomiskt omställningsstöd i enlighet med OPF-KL, bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda. 

Dagens sammanträde 

Personalspecialist Agneta Demker redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beviljar ekonomiskt omställningsstöd till Lo 
Göthberg Larsson (MP) i enlighet med OPF-KL. 

 

Förslaget antas. 
 

Expedieras till 

Lo Göthberg Larsson (MP) 
_____________ 
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           § 26/2019 Dnr  

Val av ordförande och vice ordförande till kommunala pensionärsrå-
det  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ordförande 
S Lisa Dahlberg Olsagårdsgatan 11 511 62      Skene 
 
Vice ordförande 
M Tomas Johansson Hökås Liagärde Gård 511 98 Hyssna  
  

Ledamöternas förslag till beslut 

Anita Lomander (S) föreslår att Lisa Dahlberg (S) utses till ordförande och 

Tomas Johansson (M) vice ordförande för kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 27/2019 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
a)   
  
Förteckning över månadsavlönade anställningar utfärdade i november 2018 
 
b)    
 
Förteckning över månadsavlönade anställningar utfärdade i december 2018 
 
c)   Dnr 2019–8 057 
 
Delegationsbeslut- Inköp av leasingsfordon 
 
d)   Dnr 2018–339 770 
 
Delegationsbeslut angående inriktningsdokument för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2018-2022 
 
e)   Dnr 2019–8 057 
 
Delegationsbeslut- Inköp av leasingsfordon 
 
f)   Dnr 2018–311 700 
 
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om samverkan vid in- och  
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
_______________ 
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§ 28/2019 

 

Meddelanden 
 

a)            
 
Sammanställning av arvoden 2019 

 
            _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


