
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(35) 
 Kommunstyrelsen 
 2019-10-30 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-13.20. 
Paus klockan 10.00-10.15. Ajournering klockan 12.20-12.35.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Jessica Rodén tjänstgör för Peter Landgren 
 S Anita Lomander 
 S Christopher Thorsson 
 C Leif Sternfeldt 
 C Stefan Brunander 
 C Lena Ferm Hansson 
 L Niklas Herneryd 
 M Tomas Johansson 
 M  Tomas Ekberg 
 M Anders Lindahl 
 SD Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz 
 SD Glenn Glansin 
 V Arthur Thiry 
 KD Elise Arnell 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Gunnar Nilsson 
 S Efkan Üstündag 
 S Arvid Eklund, klockan 08.40-13.20 
 C Pontus Johansson 
 C Gisella Olsson 
 C Jessica Carlund 
 L Jan Karlsson 
 M Ann Iberius Orrvik, klockan 08.30-11.40 
 M Pär-Erik Johansson, klockan 08.30-12.35  
 SD Jarl Krüger 
 V Karin Jageby 
 KD Lars Inge Andersson 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 176-181 
  Helena Blomqvist, 1:a kommunjurist §§ 177, 185-186 
  Maria Sivedal, utredare §§ 177 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 177-182 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 177-182 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 177-182 
  Malin Johnsson, ekonom §§ 177-182 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 2(35) 

 Kommunstyrelsen 
 2019-10-30 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

  Sara Andersson, ekonom §§ 177-182 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 177-182 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§§ 176- del av § 181 
  Roger Haglund, personalchef §§ 176-181 
  Tomas Persson, ekonom §§ 182 
  Jenny Forsberg, verksamhetschef §§ 186 
  Johan Eriksson, projkettekniker §§ 186 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 186-187 
  Max Tholén, exploateringsingenjör §§ 186-187 
  Emma Blomqvist, planarkitekt §§ 186-187 
  Matilda Johansson, säkerhetschef § 189 
  Rickard Silva, trygghetssamordnare § 189 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 7 november  
  
Underskrifter Sekreterare  § 176-191 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
 Tomas Johansson 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3(35) 

 Kommunstyrelsen 
 2019-10-30 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 176-191 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-30 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-11-07 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-11-29 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  § 179  
besluts-
gång 3 

 

 Ledamöter Ja Nej 
S Lisa Dahlberg X  
    
S Jessica Rodén  X  
    
S Anita Lomander X  
    
S Christopher Thorsson X  
    
C Leif Sternfeldt X  
    
C Stefan Brunander X  
    
C Lena Ferm Hansson X  
    
L Niklas Herneryd X  
    
M Tomas Johansson  X 
    
M  Tomas Ekberg  X 
    
M Anders Lindahl  X 
    
SD Lennart Svensson  X 
    
SD Glenn Glansin  X 
    
V Arthur Thiry X  
    
KD Elise Arnell  X 
 Resultat 9 6 
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Innehållsförteckning 
  
 
Förändring av ärendelistan 

§ 176 

  
Utskott vid barn- och utbildningsnämnden avseende arbets- 
marknadsfrågor, inklusive återrapportering av kommundirektörens 
uppdrag kring förtydligande om anställningsmyndighet 

§ 177 

  
Presentation av budgetförslag § 178 
  
Utdebitering § 179 
  
Taxor och avgifter  § 180 
  
Budget 2020-2023 för Marks kommun § 181 
  
Ekonomisk rapport för Marks kommun  § 182 
  
Partistöd 2020  § 183 
  
Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige   

§ 184 

  
Översyn av riktlinjer för styrdokument i Marks kommun § 185 
  
Översyn av allmänna bestämmelser för användandet av Marks 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) 

§ 186 

  
Förslag till tävlingsdokument för markanvisningstävling Smälteryd  § 187 
  
Avtal avseende FoU Sjuhärad Välfärd  § 188 
  
Ansökan från Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad om bidrag till 
brottsofferstödjande verksamhet i Marks kommun  

§ 189 

  
Anmälan av delegationsbeslut § 190 
  
Meddelanden § 191 
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§ 176/2019  

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ärenden utgår: 
 
- Information om nulägesanalys Agenda 2030 
- Information om nulägesanalys folkhälsa 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att följande ärenden utgår: 
 
- Information om nulägesanalys Agenda 2030 
- Information om nulägesanalys folkhälsa 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 177/2019 Dnr 2018-446 109 

Utskott vid barn- och utbildningsnämnden avseende arbets- 
marknadsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektörens uppdrag är redovisat.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden kompletteras i 4 § med att 
presidierna för kommunstyrelsen och socialnämnden ska vara ständigt  
adjungerade i arbetsutskottet i ärenden gällande frågor som den samlade  
enheten för arbetsmarknadsfrågor har hand om, med rätt att närvara, delta i 
överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Reglementet för teknik- och servicenämnden ändras i 2 § punkt 7 så att 
nämnden inte längre ansvarar för anordnande av offentligt skyddade arbeten. 
 
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Från och med den 1 januari 2020 är arbetsmarknadsfrågorna i kommunen 
samlade till barn- och utbildningsnämnden. När kommunfullmäktige fattade 
beslut om det, togs samtidigt beslut om att kommunstyrelsen ska återkomma 
med förslag till särskilt utskott vid barn- och utbildningsnämnden vad gäller 
arbetsmarknadsfrågor.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 226, 
där följande föreslås: 
 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden kompletteras i 4 § med att 
presidierna för kommunstyrelsen och socialnämnden ska vara ständigt  
adjungerade i arbetsutskottet i ärenden gällande frågor som den samlade  
enheten för arbetsmarknadsfrågor har hand om, med rätt att närvara, delta i 
överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att förtydliga frågan om anställnings- 
myndighet för naturvårdslagets medarbetare.  

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och utredare Maria Sivedal redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag, med följande tillägg samt ändring:  
 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden kompletteras i 4 § med att 
presidierna för kommunstyrelsen och socialnämnden ska vara ständigt  
adjungerade i arbetsutskottet i ärenden gällande frågor som den samlade  
enheten för arbetsmarknadsfrågor har hand om, med rätt att närvara, delta i 
överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Kommundirektörens uppdrag är redovisat.  
 
Reglementet för teknik- och servicenämnden ändras i 2 § punkt 7 så att 
nämnden inte längre ansvarar för anordnande av offentligt skyddade arbeten. 
 
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår ordförandens  
förslag med instämmande av Tomas Johansson (M), och finner att förslaget 
antas.  
 
Jäv 
Ann Iberius-Orrvik (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.  
 
Expedieras slutligt till 
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
 

________________ 
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§ 178/2019  

Presentation av budgetförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Tomas Johansson (M) och Elise Arnell (KD) presenterar Moderaternas och 
Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag, se bilaga 1. 
 
Glenn Glansin (SD) presenterar Sverigedemokraternas budgetförslag, se  
bilaga 2. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) presenterar Miljöpartiets budgetförslag, se bilaga 3. 
 
Arthur Thiry (V) presenterar Vänsterpartiets budgetförslag, se bilaga 4.  
 
Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm-Hansson (C) och Anita Lomander (S)  
presenterar Markmajoritetens förslag, inklusive förändringar gentemot arbets-
utskottet. Dessa återges i § 181 i protokollet, ”budget 2020-2023 för Marks 
kommun”.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

________________ 
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§ 179/2019 Dnr 2019-14 042  

Utdebitering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2020 fastställs till 21,51 kronor per  
skattekrona, en ökning med 30 öre per skattekrona. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindal (M), Lennart  
Svensson (SD), Elise Arnell (KD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till 
förmån för Tomas Johanssons (M), Elise Arnells (KD) och Glenn Glansins (SD) 
förslag.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal 
skattesats: 
 
8 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads  
utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i  
november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomst- 
skatten under det följande året. 
 
10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år 
då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. 
 
11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före  
november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i 
förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap.  
begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.  
 
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige 
får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts 
tidigare 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 222, 
där följande föreslås: 
 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2020 fastställs till 21,51 kronor per  
skattekrona, en ökning med 30 öre per skattekrona. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Anita Lomander (S) och Lena Ferm-Hansson (C) yrkar bifall till arbets- 
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utskottets förslag.  
 
Arthur Thiry (V) föreslår att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten 
för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2020 fastställs 
till 22,00 kronor per skattekrona.  
 
Tomas Johansson (M) föreslår med instämmande av Elise Arnell (KD) och 
Glenn Glansin (SD) att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för 
kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2020 fastställs till 
oförändrat 21,21 kronor per skattekrona.   

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Arthur Thirys (V) 
förslag, och finner att förslaget avslås. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M), Elise Arnells (KD) och Glenn Glansins (SD) förslag, och finner att  
förslaget avslås. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Ordföranden finner att Tomas Johanssons (M), Elise Arnells (KD) och Glenn 
Glansins (SD) förslag utses till motförslag till arbetsutskottets förslag.  
Ordföranden finner därmed att Arthur Thirys (V) förslag faller. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Tomas Johanssons (M), Elise Arnells (KD) och Glenn 
Glansins (SD) förslag.  
 
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen  
antar arbetsutskottets förslag.  
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindal (M), Lennart Svens-
son (SD), Elise Arnell (KD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån 
för Tomas Johanssons (M), Elise Arnells (KD) och Glenn Glansins (SD) förslag.  
 
Omröstningslista finns i början av protokollet.  
 
Protokollsanteckning, Lo Göthberg Larsson (MP) 
Miljöpartiet ställer sig bakom en skattehöjning men vill bland annat se en 
högre ambition vad gäller miljösatsningar än vad Markmajoriteten avser. 
 

________________ 
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§ 180/2019 Dnr 2019-14 042  

Taxor och avgifter 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för plats i tomtkö fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för trädgårdsodling för privatperson fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för mark till verksamheter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Tomtpristaxa för småhus fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala fotbollsplaner och idrottsplatser fastställs enligt 
upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 
 
Miljöbalkstaxan avseende annan prövning av frågor om tillståndsdispenser  
enligt lokala föreskrifter för människors hälsa, ändras från två timmar till tre 
timmar. 
 
Miljöbalkstaxan avseende prövning av ansökan om inrättande av avlopps- 
anordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:  
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank, ändras från tre timmar till 
fyra timmar.  
 
Miljöbalkstaxan avseende inrättande av anläggning för avloppsvatten där 
tidsåtgången väsentligt avviker från ovan nämnda timmar, timavgift. 
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Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgift inom matdistribution/abonnemang - huvudrätt, fastställs enligt  
upprättat förslag. 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär, fastställs  
enligt upprättat förslag. 
 
Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
 
Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Renhållningstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Felparkeringsavgifter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Kontrollavgift för felparkering på kvartersmark fastställs enligt upprättat  
förslag. 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2020. 
 
Reservation 
Ledamöterna har i olika avseenden reserverat sig mot besluten, se respektive 
beslutsgång.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya 
taxor inom sina verksamhetsområden. Nedan redovisas vilka taxor som  
föreslås bli förändrade från och med 2020. 
 
I dokumentet ”Taxor och avgifter 2020” redovisas nämndernas inlämnade  
förslag till nya taxor tillsammans med ett sammandrag över nämndernas 
samtliga taxor, även för de som föreslås vara oförändrade. Dessutom  
redovisas en sammanställning av nämndernas taxeintäkter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 223, 
där följande föreslås:  
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Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för plats i tomtkö fastställs enligt upprättat förslag. 
Avgift för trädgårdsodling för privatperson fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för mark till verksamheter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Tomtpristaxa för småhus fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala fotbollsplaner och idrottsplatser fastställs enligt 
upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 
 
Miljöbalkstaxan avseende annan prövning av frågor om tillståndsdispenser  
enligt lokala föreskrifter för människors hälsa, ändras från två timmar till tre 
timmar. 
 
Miljöbalkstaxan avseende prövning av ansökan om inrättande av avlopps- 
anordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:  
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank, ändras från tre timmar till 
fyra timmar. 
 
Miljöbalkstaxan avseende inrättande av anläggning för avloppsvatten där 
tidsåtgången väsentligt avviker från ovan nämnda timmar, timavgift. 
 
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgift inom matdistribution/abonnemang - huvudrätt, fastställs enligt  
upprättat förslag. 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär, fastställs  
enligt upprättat förslag. 
 
Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
 
Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Renhållningstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 
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Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Felparkeringsavgifter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Kontrollavgift för felparkering på kvartersmark fastställs enligt upprättat  
förslag. 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2020 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Anita Lomander (S), Lo Göthberg Larsson (MP) och Arthur Thiry (V) yrkar  
bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Glenn Glansin (SD) föreslår att felparkeringsavgiften höjs från 600 kronor till 
1000 kronor för allmän platsmark. 
 .    
Glenn Glansin (SD) föreslår att felparkeringsavgift höjs från 1000 kronor till 
1300 kronor för plats destinerad för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. 
 
Tomas Johansson (M) yrkar, med instämmande av Elise Arnell (KD), att miljö-
balkstaxan skall vara oförändrad avseende antal timmar.  
 
Tomas Johansson (M) yrkar, med instämmande av Elise Arnell (KD), att  
undantagen i taxan för kulturskolan skall tas bort. 
 
Tomas Johansson (M) yrkar, med instämmande av Elise Arnell (KD), att 
Rydals museum skall införa inträdesavgift på 30 kronor för alla personer i  
åldern 18-65.  
 
Tomas Johansson (M) yrkar, med instämmande av Elise Arnell (KD), att tillsyn 
för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och 
vissa receptfria läkemedel sänks från 3100 kronor till 1500 kronor, var för sig. 
Tillsyn för 2 eller 3 områden sänks från 4100 kronor till 2800 kronor, samt att 
tillsyn för alla nämnda områden sänks från 5100 kronor till 4000 kronor.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Glenn Glansins 
(SD) förslag om att felparkeringsavgiften höjs från 600 kronor till 1000 kronor 
för allmän platsmark, och finner att förslaget avslås. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Glenn Glansins 
(SD) förslag om att felparkeringsavgift höjs från 1000 kronor till 1300 kronor 
för plats destinerad för rörelsehindrade med särskilt tillstånd, och finner att 
förslaget avslås. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag med instämmande av Elise Arnell (KD), om att miljöbalkstaxan 
skall vara oförändrad avseende antal timmar, och finner att förslaget avslås.  
 
Beslutsgång 4 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag med instämmande av Elise Arnell (KD), om att undantagen i taxan 
för kulturskolan skall tas bort, och finner att förslaget avslås.  
Beslutsgång 5 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag med instämmande av Elise Arnell (KD), om att Rydals museum 
skall införa inträdesavgift på 30 kronor för alla personer i åldern 18-65, och 
finner att förslaget avslås.  
 
Beslutsgång 6 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag med instämmande av Elise Arnell (KD), om att tillsyn för folköl, 
tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och vissa recept-
fria läkemedel sänks från 3100 kronor till 1500 kronor, var för sig. Att tillsyn 
för 2 eller 3 områden sänks från 4100 kronor till 2800 kronor, samt att 
tillsyn för alla nämnda områden sänks från 5100 kronor till 4000 kronor.  
Ordföranden finner att förslaget avslås.  
 
Beslutsgång 7 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindal (M), Elise Arnell (KD) 
reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) och Elise Arnells (KD)  
förslag. 
 
Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för 
Glenn Glansins (SD) förslag.  
 
Protokollsanteckning, Lo Göthberg Larsson (MP) 
Kulturskolan avgiftsbeläggs till förmån för Miljöpartiets förslag om aktivitets-
checkar. Avgift för högre studier kulturskolan skall vara kvar. Verksamheten 
skall vara kvar. Avgift på Ateljén höjs för full kostnadstäckning vid uthyrning.  
 
 
 

________________ 
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§ 181/2019 Dnr 2019-14 042  

Budget 2020-2023 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Budget 2020–2021 med plan för 2022–2023 enligt upprättat förslag fastställs, 
med följande justeringar: 
 
Förslaget till mål för kommunfullmäktige 2021 tas bort ur dokumentet och 
hanteras i särskilt ärende om mål och vision.  
 
Stycket ”kommunens organisation och kultur” i dokumentet stryks. 
 
Investeringsprojektet Ubbhultskolan flyttas till kolumnen ”efter budget- 
perioden”, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens prioriterings- 
ordning. 
 
Föreslagna förändringar av vad god ekonomisk hushållning innebär för Marks 
kommun fastställs. 
 
Marks kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning fastställs till: 
 
Resultatmål: Resultatet uppgår till minst 1 % av skatt, utjämning och finans-
netto (fyraårs snitt). 
 
Finansieringsmål: Kommunkoncernens bruttoskuld/invånare är lägre än 90 % 
av vår kommungrupps bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt). 
 
Planeringsmål: Oförändrad skattesats 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning uppdateras i enlighet med  
ovanstående beslut om god ekonomisk hushållning. 
 
Ramjustering med anledning av bildande av arbetsmarknadsenhet som  
organiseras under barn- och utbildningsnämnden:   
 
1,7 miljoner kronor flyttas från socialnämnden till barn- och utbildnings- 
nämnden.  
 
Fyra miljoner kronor flyttas från teknik-och servicenämnden till barn- och  
utbildningsnämnden. 
 
En miljon kronor flyttas från kommunstyrelsen till barn- och utbildnings- 
nämnden.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska fortsättningsvis vara ansvarig för budget 
och planering av inköp av lärverktyg. Sex miljoner kronor överförs från  
kommunstyrelsens ram till barn- och utbildningsnämnden. 
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Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att uppdatera lokalförsörjnings- 
planen utifrån nämndernas prioriteringar.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i juni i samband 
med fastställande av reviderade ramar återkomma med en reviderad  
investeringsplan.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om utlånings-
marginal och borgenavgift i anslutning till utlåning till, eller borgen för, 
helägda bolag.  
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige avsatta medel 
för gemensamma verksamheter till kommunstyrelsen egen eller annan 
nämnds verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige angivna  
ofördelad investeringsram till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds 
verksamhet. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindal (M), Elise Arnell (KD) 
reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) och Elise Arnells (KD)  
förslag med följande motivering: Vi konstaterar att S+C+L inte förmår att  
prioritera välfärdens kärna utan tar den enkla vägen till markbornas plån-
böcker istället. Det är olyckligt att den S-ledda majoriteten nu väljer att höja 
skatten redan innan vi går in i sämre ekonomiska tider. Detta bådar inte gott 
då vi riskerar ytterligare skattehöjningar om vi inte jobbar smartare och  
lyssnar till medarbetarnas goda förslag till effektiviseringar. Genom att  
jämföra oss med andra kommuner så ser vi goda möjligheter till  
verksamhetsutveckling, till gagn för såväl kommuninvånare som  
medarbetare. Vi reserverar oss till förmån för eget förslag till budget. 
 
Reservation 
Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för 
Glenn Glansins (SD) förslag. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyra- 
årig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 224, 
där följande föreslås:  
 
Budget 2020–2021 med plan för 2022–2023 enligt upprättat förslag fastställs, 
kompletterat med Markmajoritetens budget.  
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Föreslagna förändringar av vad god ekonomisk hushållning innebär för Marks 
kommun fastställs. 
 
Marks kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning fastställs till: 
 
Resultatmål: Resultatet uppgår till minst 1 % av skatt, utjämning och finans-
netto (fyraårs snitt). 
 
Finansieringsmål: Kommunkoncernens bruttoskuld/invånare är lägre än 90 % 
av vår kommungrupps bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt). 
 
Planeringsmål: Oförändrad skattesats. 
 
Dokumenten Vision och mål för Marks kommun och Riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning uppdateras i enlighet med ovanstående beslut om god 
ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige avsatta medel 
i kommunreserven till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds  
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige angivna  
ofördelad investeringsram till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds 
verksamhet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Anita Lomander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med följande  
justeringar: 
 
Förslaget till mål för kommunfullmäktige 2021 tas bort ur dokumentet och 
hanteras i särskilt ärende om mål och vision. 
 
Stycket ”kommunens organisation och kultur” i dokumentet stryks. 
 
Investeringsprojektet Ubbhultskolan flyttas till kolumnen ”efter budget- 
perioden”, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens prioriteringsordning.  
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att uppdatera lokalförsörjningspla-
nen utifrån nämndernas prioriteringar.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i juni i samband 
med fastställande av reviderade ramar återkomma med en reviderad  
investeringsplan. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige avsatta medel 
för gemensamma verksamheter till kommunstyrelsen egen eller annan 
nämnds verksamhet.  
 
Ramjustering med anledning av bildande av arbetsmarknadsenhet som  
organiseras under barn- och utbildningsnämnden:   
 
1,7 miljoner kronor flyttas från socialnämnden till barn- och utbildnings- 
nämnden.  
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Fyra miljoner kronor flyttas från teknik-och servicenämnden till barn- och  
utbildningsnämnden. 
 
En miljon kronor flyttas från kommunstyrelsen till barn- och utbildnings- 
nämnden.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska fortsättningsvis vara ansvarig för budget 
och planering av inköp av lärverktyg. Sex miljoner kronor överförs från  
kommunstyrelsens ram till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om utlånings-
marginal och borgenavgift i anslutning till utlåning till, eller borgen för, 
helägda bolag.   
 
Tomas Johansson (M) och Elise Arnell (KD) yrkar bifall till Moderaternas och 
Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag avseende år 2020, se bilaga 
1. 
Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag, se bilaga 4.  
 
Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag, se  
bilaga 2.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Anita Lomanders 
(S) förslag.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag med instämmande av Elise Arnell (KD).  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Arthur Thirys (V)  
förslag.  
 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Glenn Glansins 
(SD) förslag.  
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen antar Anita Lomanders (S) förslag. 
Ordföranden finner därmed att Tomas Johanssons (M) förslag med  
instämmande av Elise Arnell (KD), Arthur Thirys (V) förslag samt Glenn 
Glansins (SD) förslag avslås.  
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindal (M), Elise Arnell (KD) 
reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) och Elise Arnells (KD)  
förslag med följande motivering: Vi konstaterar att S+C+L inte förmår att pri-
oritera välfärdens kärna utan tar den enkla vägen till markbornas plånböcker 
istället. Det är olyckligt att den S-ledda majoriteten nu väljer att höja skatten 
redan innan vi går in i sämre ekonomiska tider. Detta bådar inte gott då vi 
riskerar ytterligare skattehöjningar om vi inte jobbar smartare och  
lyssnar till medarbetarnas goda förslag till effektiviseringar. Genom att  
jämföra oss med andra kommuner så ser vi goda möjligheter till verksam-
hetsutveckling, till gagn för såväl kommuninvånare som medarbetare. 
Vi reserverar oss till förmån för eget förslag till budget. 
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Reservation 
Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för 
Glenn Glansins (SD) förslag.  
 
Protokollsanteckning, Lo Göthberg Larsson (MP) 
Miljöpartiet de Gröna vill se följande ändringar av kommunstyrelsens förslag 
till budget: 
 
Agenda 2030 
Miljöpartiet vill ha en skrivning att det inte bara är kommunstyrelsen som ska 
vara ansvarig nämnd utan att uppdraget ligger på samtliga nämnder att ar-
beta fram mål i enlighet med Agenda 2030. 
 
Miljö 
Miljöpartiet ville redan inför budgetåret 2019 tillskjuta 8,3 miljoner. Med 
Markmajoritetens förslag blir det endast 8 miljoner 2020. Miljöpartiet anser 
att i ett arbete med högre miljöambition behövs den expertis som miljö- 
förvaltningen besitter och därför behöver också nämndens ram förstärkas. 
Kommunstyrelsens budget minskas i motsvarande grad så ytterligare 0,3  
miljoner tillskjuts miljönämnden. Miljöpartiet ser exempelvis att  
arrangemangsbudget kan minskas. Miljöpartiets budgetförslag inför 2019 var 
dels att kommunen ska införa en klimatanpassningsplan i enlighet med Paris-
avtalet och dels att kommunen inför hållbarhets- och miljöbokslut som redo- 
visas av respektive nämnd eller styrelse i samband med övriga bokslut. Dessa 
krav ställer vi åter igen och vill ha med i budgeten.  
 
Miljöpartiet ser att kostenheten varit duktiga att leverera ekologiskt och anser 
att kommunen ska höja målsättningen, förslagsvis minst 50% ekologiskt. 
 
Miljöpartiet anser också att efterlevnaden i de egna förvaltningarna vad gäller 
sopsortering måste bli mycket bättre.   
 
Miljöpartiet vill se en satsning på fairtrade-märkta arbetskläder (se nedan). 
Denna satsning skulle även göras på mer ekologiskt framtagna kläder. Kläd- 
industrin är en av de mest försmutsande industrierna i världen. Fairtrade- och 
eko-märkta plagg hänger också ofta ihop. 
 
Befolkningsutveckling 
Miljöpartiet menar att det viktiga är att arbeta förebyggande för att motverka 
att människor hamnar i utanförskap som ett bästa sätt att bidra till skatte- 
basen. En sådan kommun kommer självklart bli mer attraktiv att vilja bo och 
verka i. Miljöpartiet menar att det skall ges ett uppdrag att kommunens  
förvaltningar också räknar på marginaleffektanalys där folkhälsohänsyn är en 
faktor. Detta kan visserligen göras inom ramen för Agenda 2030. 
 
Bostäder 
Markmajoriteten nämner inte hållbarhetskrav när det gäller byggnation. Miljö-
partiet har i flera år påpekat att ett hållbart byggande är ett av de viktigaste 
områdena att angripa klimatpåverkan. Det är framförallt under byggnations- 
tiden som den absolut mesta klimatpåverkan sker. Under Markalliansen 
angavs också ambitioner att exempelvis bygga i trä. Miljöpartiet anser att det 
måste med en rejäl ambitionshöjning nu när kommunen står inför så många 
olika byggnationssatsningar. Det ska vara en självklarhet att bygga med håll-
bara och klimatreducerande material och teknik. 
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Samverkan (mellan näringsliv och kommun) 
Miljöpartiet anser att kommunen skall arbeta fram en dialogstyrd verksamhet. 
Många goda exempel finns att få inspiration av hos Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Det är inte bara mellan näringsliv och kommun som detta ar-
bete ska ske utan också genom dialog och samverkan mellan enskilda  
invånare, föreningsliv och extern offentlig förvaltning. 
 
Infrastruktur 
Miljöpartiet reagerar över att Markmajoriteten menar att en förbifart byggs i 
Skene där det också hänvisas till åtgärdsvalsstudien som tagits fram. Av allt 
att döma avses att byggnation skulle ske genom Skrålabäcksravinen. Detta 
har Miljöpartiet allt sedan början av 2000-talet satt sig emot. Säkerhet måste 
kunna ske utan att det ska tära för mycket på naturen.  
Vidare anser Miljöpartiet att det behöver förtydligas att det inte är kommunen 
som satsar på Viskadalsbanan även om det finns en bred politisk förankring i 
kommunen för satsningarna. Det är trots allt genom pengar från regeringen 
och grönblå majoritet i regionen som vi nu ser att banan blir upprustad.  
Miljöpartiet vill att det också anges annat än bara kommunikationsstråk.  
Miljöpartiet vill att kommunen skall både själv bidra med och verka för mer 
utbyggnation av ladd infrastruktur och etablering av gastankställen. 
 
Äldreomsorgen 
Miljöpartiet vill införa 6 timmars arbetsdag eller 4-dagars arbetsvecka i något 
eller några pilotprojekt i socialförvaltningen som ska ligga till grund för en  
utredning om att kunna växla över till arbetstidsförkortning för att minska  
arbetsskador och för tidig pension. 
 
Arbetsmarknadsenhet och utbildning 
Miljöpartiet har i många år menat att SFI, svenska för invandrare, i  
kommunen måste utvecklas. Dels skall SFI kunna ges som heltidsstudier med 
ambitionen att kunna mer möta dem som har en akademisk bakgrund.  
Tanken från staten är ju att sådan verksamhet skall erbjudas. Miljöpartiet vill 
också att SFI ska erbjudas i kombination med några olika yrkesutbildningar. 
Detta har i andra kommuner visat sig vara framgångsrikt att fortare få  
människor i arbete. 
 
Miljöpartiet anser att i en dialogstyrd verksamhet (se ovan) kan exempelvis 
Kronobergsmodellen införas där samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och  
kommun gör att fler kommer ut i arbete. 
 
Miljöpartiet menar också att fokus måste ligga på att motverka struktur- 
arbetslöshet, oaktat grupp, och satsa mer på utbildningsmöjligheter. Detta 
inbegriper även skolan.  
 
Kultur och fritid 
Markmajoriteten vill satsa 0,7 miljoner kronor på verksamhet för ungdomar 
att vara någonstans annat än i föringsliv, exempelvis ”jobba med mopeder”. 
Miljöpartiet anser att det vore oklokt att satsa på något sådant. Det är bättre 
att förstärka Öppen ung-verksamheten, där en genomtänkt pedagogik finns 
med duktiga tjänstemän, dels med tanke på nedskärningarna som gjorts  
tidigare år och dels att Öppen ung arbetar utifrån vad ungdomarna själva vill 
göra.  
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Miljöpartiet vill införa en "aktivitetspeng" eller” aktivitetscheck” till alla  
kommunens barn- och ungdomar i grundskoleålder. Denna ska kunna  
användas som hjälp till att antingen kunna lösa terminsavgift i någon fritids- 
eller kulturförening eller till kommunens kulturskola. Detta är dels ett sätt att 
öka valfriheten och dels en folkhälsosatsning. Finansieringen sker bland annat 
genom att avgift för kulturskolan återinförs och genom folkhälsomedel från 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden 
Miljöpartiet anser att de ambitioner politiken haft i kommunen att införa ett 
Mini-Maria ska fortsätta. Med tanke på den ungdomsmottagning kommunen 
har tillsammans med Svenljunga vore det bra om verksamheten hade kunnat 
byggas ut med en Mini-Mariamottagning. En helt egen verksamhet borde vara 
en sista utväg. 
 
Pilotprojekt med lön i daglig verksamhet är något Miljöpartiet också skulle 
vilja att kommunen inför (se nedan). 
 
Alla skall tillsammans arbeta för att minska oskäliga skillnader. Miljöpartiet 
anser att avtalstroheten inte levts upp till i färdtjänstsammanhang. Miljö- 
partiet anser att garantier måste arbetas in i nytt avtal om färdtjänst. Miljö-
partiet kan också tänka sig att kommunen har färdtjänst i kommunal regi. 
Miljöpartiet anser att Markmajoritetens skrivningar om självklarheter, så som 
avgiftsfri skola enligt skollagen, inte skall stå med i en kommunal budgettext. 
Miljöpartiet anser att satsningar på självservice inte utesluter manuell service 
för dem som så behöver. Därför bör textavsnittet kompletteras med en bisats, 
”då kan tjänstemannaresurser mer läggas på manuell service för dem som så 
behöver.” 
 
Ett led att motverka utanförskap och strukturarbetslöshet skulle vara att de 
invånare som jobbar i daglig verksamhet borde få en lön. Det är inte rimligt 
att dessa invånare ska betala för att vara i en verksamhet som anvisas dem. 
Det skulle bidra till att få upp självkänslan för dem av våra invånare som  
faktiskt utför enkla jobb och erkänna deras insats. 
 
Miljöpartiet vill att kommunen ska öka sina ambitioner som Fairtrade-city. Att 
verka mot oskäliga skillnader gäller inte bara hemma i vår egen kommun. På 
stapelvaror som kaffe, bananer och choklad har kommunen satsat på fair-
trade. Miljöpartiet vill se fortsatta satsningar och föreslår som ett nästa steg 
att införa fairtrade-märkta arbetskläder i förvaltningarna. 
 
Investeringsbehov, lokaler 
Som Miljöpartiet uppmärksammar ovan under bostäder vill vi se tydliga  
ambitioner till hållbart byggande. När vi bygger gör vi det klimatsmart och 
hållbart. Vi har i kommunen redan satsat på giftfri förskola. På liknande sätt 
menar Miljöpartiet att vi borde kräva samma ambition när vi bygger eller  
inreder kommunens lokaler. Målet borde därför vara att inredning i  
kommunens fastigheter skall vara giftfri. Målet vid upphandling måste vara 
att välja material som ger minsta miljöpåverkan. 
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Valda revisorer 
________________ 
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§ 182/2019  

Ekonomisk rapport för Marks kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén ger kommunstyrelsen information om månads- 
rapport för kommunstyrelsen tom 2019-10-29, samt månadsrapport för 
nämnderna för samma period.  
 
Ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen information om finansiell  
rapport per 2019-10-29.  
 
Redovisningschef Lena Arvidsson presenterar hittills utnyttjad leasingram vad 
gäller fordon.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

________________ 
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§ 183/2019 Dnr 2018-578 104 

Partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande: 
 
Grundstöd för 2020 med 46 500 kronor. 
 
Mandatstöd för 2020 med 23 250 kronor per mandat. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I kommunallagen 4 kap. 29 § anges att kommuner får ge ekonomiskt stöd till 
de politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka  
partiernas ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfull-
mäktige den 25 september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt 
partistöd, vilka reglerar när partistöd betalas ut. 
 
Kommunens bestämmelser för partistöd anger att partistödet består av dels 
ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti, samt ett mandat-
stöd, som uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 augusti 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 oktober, § 210, 
där följande föreslås:  
 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande: 
 
Grundstöd för 2020 med 46 500 kronor. 
 
Mandatstöd för 2020 med 23 250 kronor per mandat.  
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
____________ 
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§ 184/2019 Dnr 2019-646 006  

Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott,  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommun-
styrelsen fastställs, med ändring i att presidiedagarna den 19 mars samt den 
19 november flyttas till den 12 mars respektive 12 november. Presidiedag den 
21 maj flyttas till den 28 maj.  
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige godkänns.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Sammanträdes- 
tiderna ska godkännas av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 september 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 oktober, § 211, 
där följande föreslås:  
 
Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun- 
styrelsen och kommunfullmäktige godkänns, med diskuterade ändringar.  
 
Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår att sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens  
arbetsutskott och kommunstyrelsen fastställs, med ändring i att presidie- 
dagarna den 19 mars samt den 19 november flyttas till den 12 mars  
respektive 12 november. Presidiedag den 21 maj flyttas till den 28 maj. 
 
Förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår att sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige 
godkänns, och finner att förslaget antas.    

Expedieras till: 
Samtliga nämnder, styrelser och bolag 
 
____________ 
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§ 185/2019 Dnr 2019-636 003  

Översyn av riktlinjer för styrdokument i Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Riktlinjerna för styrdokument i Marks kommun revideras enligt upprättat  
förslag och ska fortsatt gälla.  

Ärendet 
Sedan 2015 finns riktlinjer för styrdokument i Marks kommun. Dessa gäller 
fram till och med den 25 november 2019 och behöver därför lyftas på nytt för 
ställningstagande. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 227, 
där följande föreslås:  
 
Riktlinjerna för styrdokument i Marks kommun revideras enligt upprättat  
förslag och ska fortsatt gälla.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
Expedieras slutligt till 
Kommunens nämnder och bolag 
 

________________ 
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§ 186/2019 Dnr 2019-564 345  

Översyn av allmänna bestämmelser för användandet av Marks  
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar (ABVA) inklusive bilaga Information till fastighets- 
ägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA),  
ersätts med upprättat förslag att gälla från och med den 1 januari 2020. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar (ABVA) är från 2008 och behöver ses över. Till de 
allmänna bestämmelserna finns en bilaga med information till fastighetsägare 
om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 september. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 186, 
där följande föreslås:  
 
Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar (ABVA) inklusive bilaga Information till fastighets- 
ägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA),  
ersätts med upprättat förslag att gälla från och med den 1 januari 2020. 
 
Kompletterande tjänsteutlåtande angående fastighetsägares bekostnad av 
LTA-enheter ska upprättas till kommunstyrelsens behandling av ärendet.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Jenny Forsberg, projekttekniker Johan Eriksson och 1:a 
kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
Expedieras slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 
Miljönämnden 

________________ 
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§ 187/2019 Dnr 2019-624 253 

Förslag till tävlingsdokument för markanvisningstävling Smälteryd 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Tävlingsprogrammet för Smälteryd antas. 
 
Samhällsutvecklingsenheten får i uppdrag att publicera och genomföra  
markanvisningstävlingen.  
 
Tävlingsjuryn får i uppdrag att utse vinnare i markanvisningstävlingen. 
 
Den som vill medverka i tävlingen ska redovisa ett jämförbart referensobjekt, 
eller ska på annat sätt kunna styrka att man har förmågan att bygga det man 
föreslår i sitt tävlingsbidrag. 
 
Smälteryd ska erbjuda människor med olika behov, förutsättningar och  
önskemål ett brett utbud av boendeformer. En viktig del i detta är att erbjuda 
lägenheter med olika upplåtelseformer. Kommunen ser därför positivt på  
tävlingsbidrag med inslag av hyresrätter i byggnationen, vilket beaktas vid  
utvärderingen av de inkomna bidragen.   

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade (KS 2019-10-02, § 170) att markanvisning  
genom markanvisningstävling ska användas för exploateringsområdet  
Smälteryd. 
 
Ett tävlingsprogram är framtaget, och publicering föreslås till 12 november 
2019. Vinnare kan preliminärt utses i mars/april 2020, varefter mark- 
anvisningsavtal kan tecknas och detaljplanearbetet påbörjas.  
 
En exploateringskalkyl är framtagen som visar kommunens bedömda  
ekonomiska utfall av exploateringsprojektet.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 september. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 231, 
där följande föreslås:  
 
Tävlingsprogrammet för Smälteryd antas. 
 
Samhällsutvecklingsenheten får i uppdrag att publicera och genomföra  
markanvisningstävlingen.  
 
Tävlingsjuryn får i uppdrag att utse vinnare i markanvisningstävlingen.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår, med instämmande av Lisa Dahlberg (S) att 
Smälteryd ska erbjuda människor med olika behov, förutsättningar och  
önskemål ett brett utbud av boendeformer. En viktig del i detta är att erbjuda 
lägenheter med olika upplåtelseformer. Kommunen ser därför positivt på  
tävlingsbidrag med inslag av hyresrätter i byggnationen, vilket beaktas vid  
utvärderingen av de inkomna bidragen. 
 
Ordföranden föreslår att den som vill medverka i tävlingen ska redovisa ett 
jämförbart referensobjekt, eller ska på annat sätt kunna styrka att man har 
förmågan att bygga det man föreslår i sitt tävlingsbidrag.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag med instämmande av Lisa Dahlberg (S), och finner att  
förslaget antas.   
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår ordförandens  
tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
____________ 
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§ 188/2019 Dnr 2019-634 106 

Avtal avseende FoU Sjuhärad Välfärd 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Avtalet mellan parterna i FoU Sjuhärad Välfärd förlängs inte.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att tillskriva FoU Sjuhärad Välfärd om att 
Marks kommun inte förlänger avtalet. 

Ärendet 
I en skrivelse som kom in den 27 augusti 2019 har förvaltningschefen för  
socialförvaltningen skrivit till kommunstyrelsen om att inte förlänga avtalet 
avseende FoU Sjuhärad Välfärd.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 september. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 229, 
där följande föreslås:  
 
Avtalet mellan parterna i FoU Sjuhärad Välfärd förlängs inte.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att tillskriva FoU Sjuhärad Välfärd om att 
Marks kommun inte förlänger avtalet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.   

Expedieras slutligt till 
Äldreomsorgsnämnden 
Socialnämnden 
 

________________ 
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§ 189/2019 Dnr 2019-273 805  

Ansökan från Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad om bidrag till brotts- 
offerstödjande verksamhet i Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad ansökan om  
65 000 kronor i årligt återkommande bidrag till brottsofferstödjande  
verksamhet i Marks kommun. 
 
Finansiering sker via kommunreserven. Ansökan om bidrag från Brottsoffer-
jouren som sker från och med året 2023 lyfts till nytt politiskt beslut. 
 
Utbetalning för kommande år är aktuellt om en formell ansökan inkommer till 
kommunen under åren 2020, 2021 och 2022 där ansökan kompletteras med 
verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och styrelsemedlemmar.  

Ärendet 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad ansöker om 65 000 kronor i årligt åter- 
kommande bidrag/avtal till brottsofferstödjande verksamhet i Marks kommun. 
Brottsofferjouren är en ideell förening med uppgift att erbjuda hjälp och stöd 
till brottsoffer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. All kontakt med 
är kostnadsfri och samtliga stödpersoner har avlagt tystnadslöfte. Föreningen 
erbjuder stöd och hjälp vid rättegång. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 oktober, § 230, 
där följande föreslås: 
 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad ansökan om 65 000 kronor i årligt åter-
kommande bidrag/avtal till brottsofferstödjande verksamhet i Marks kommun 
godkänns.  
 
Dagens sammanträde 
Trygghetssamordnare Rickard Silva redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
 
Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad ansökan om  
65 000 kronor i årligt återkommande bidrag till brottsofferstödjande  
verksamhet i Marks kommun. 
 
Finansiering sker via kommunreserven. Ansökan om bidrag från Brottsoffer-
jouren som sker från och med året 2023 lyfts till nytt politiskt beslut. 
 
Förslagen antas. 
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Expedieras till 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad 
_________________ 
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§ 190/2019   

Anmälan av delegationsbeslut 
 
A) Dnr 2019-425 049-4 
 
Delegationsbeslut - inlösen fondandelar 
 
B) Dnr 2019-697 00-2 
 
Delegationsbeslut - avvisat medborgarförslag 
 
C) Dnr 2019-472 046-1 
 
Delegationsbeslut - inlösen av stiftelsekapital 
 
D) Dnr 2019-472 046-2 
 
Delegationsbeslut - inlösen av stiftelsekapital 
 
E) Dnr 2019-472 046-5 
 
Delegationsbeslut - placering av stiftelsekapital 
 
F) Dnr 2019-472 046-3 
 
Delegationsbeslut - placering av stiftelsekapital 
 
G) Dnr 2019-472 046-4 
 
Delegationsbeslut - placering av stiftelsekapital 
 
H) Dnr 2019-8 057-20 
 
Delegationsbeslut - inköp av leasingfordon 
 
I)  
 
Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv. anst, Månad 2019-08 
 
J) 
 
Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv. anst, Månad 2019-09 
 
K)  
 
Delegationsbeslut från Samhällsutvecklingsenheten 
 
L)  
 
Direktionsprotokoll SÄRF, 2019-09-25 
 
____________ 
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§ 191/2019   

Meddelanden 
 
A)  
 
Skrivelse från pensionärsorganisationerna i Mark 
 
B) 
 
Inspektionsprotokoll Länsstyrelsen 
 
C) 
 
Protokoll KFR 23 sep 2019 
 
D) 
 
Inbjudan till kurs: Regler, ansvar, styrelsearbete och ägarrelationer för kom-
munens bolag 
 
E) 
 
Protokoll 2019-10-08 Spinnerskan i Mark AB 
 
F) 
 
Kallelse till Direktionen, SÄRF 2019-10-18 
 
G) 
 
Lägesrapport 3 Migration & Integration Västra Götalands län - kvartal 3  
 
____________ 
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	nämnden.
	Fyra miljoner kronor flyttas från teknik-och servicenämnden till barn- och
	utbildningsnämnden.
	En miljon kronor flyttas från kommunstyrelsen till barn- och utbildnings-
	nämnden.
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	kommunstyrelsens ram till barn- och utbildningsnämnden.
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	Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) inklusive bilaga Information till fastighets-
	ägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA),
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	Smälteryd ska erbjuda människor med olika behov, förutsättningar och
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