
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(37) 
 Kommunstyrelsen 
 2020-05-27 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Kinnaborgssalen, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-15.50.  
Paus klockan 12.00-13.10, 14.45-15.15.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Jessica Rodén 
 S Arvid Eklund tjänstgör för Anita Lomander 
 S Christopher Thorsson 
 C Leif Sternfeldt 
 C Stefan Brunander 
 C Lena Ferm Hansson 
 L Niklas Herneryd 
 M Tomas Johansson §§ 96-101, 103-118 
 KD Lars-Inge Andersson (KD) tjänstgör för Tomas Johansson 

(M) § 102 
 M  Tomas Ekberg 
 M Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl 
 S Efkan Üstündag tjänstgör för Mattias Krantz (SD) 
 SD Glenn Glansin 
 V Arthur Thiry 
 KD Elise Arnell, klockan 08.30-13.35 §§ 96-del av § 110  
 KD Lars Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell §§ 110 

beslutsdel - § 118 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Gisella Olsson 
 V Karin Jageby 
 KD Lars Inge Andersson §§ 96-101, 103- 110 föredragningsdel 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Lars Landrö, kanslichef  
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnads- 

förvaltningen §§ 111-114 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 111-114 
  Max Tholén, exploateringsingenjör §§ 111-114 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 103-110 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 103-110 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och serviceförvalt-

ningen §§ 108 
  Jonas Paradis, projektledare §§ 109-110 
  Malin Johnson, ekonom § 106 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller § 106-107 
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  Emil Klasson, ekonom § 106-107 
  Lena Arvidsson, redovisningschef § 104-108 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§ 106, 115 
  Pelle Pellby, HR-chef § 102, 106-107 
  Martin Bertilsson, upphandlingschef § 106 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 106 
  Krister Näsström, digitaliseringschef § 106 
  Maria Sivedal, utredare § 105-106 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 12 juni 2020  
  
Underskrifter Sekreterare  § 96-119 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg § 96-119 
     
 Justerande    
 Tomas Johansson               §  96-101, 103-119 
  
    
                    Justerande Tomas Ekberg                   § 102 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 96-118 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-27 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-06-12 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-07-04 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 96 
  
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag  § 97 
  
Redovisning av obesvarade motioner § 98 
  
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag  § 99 
  
Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat om medborgarförslag 

§ 100 

  
Tolkförmedling Väst - årsredovisning 2019 § 101 
  
Fairtrade City - tolkning av arvodesreglemente  § 102 
  
Om- och tillbyggnad av Kaskad  § 103 
  
Budget 2020  för kommunkoncernen efter revidering av respektive 
bolagsstyrelse  

§ 104 

  
Fastställande av reviderade ramar 2021 § 105 
  
Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen  § 106 
  
Aprilrapport 2020 för Marks kommun  § 107 
  
Månadsrapport till kommunstyrelsen  § 108 
  
Sanering Kvarnvägen och Skördegatan - begäran om utökad  
budget och igångsättningstillstånd 

§ 109 

  
Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo - begäran om igångsättningstill-
stånd och utökad budget  

§ 110 

  
Introduktion av ärenden om markanvisningstävling Smälteryd 
1:29, område A-D  

§ 111 

  
Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område A 

§ 112 

  
Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område B och C  

§ 113 

  
Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område D  

§ 114 

  
Åtgärdspaket till näringslivet  § 115 
  
Information om deltagande på distans vid politiska sammanträden § 116 
  
Anmälan av delegationsbeslut § 117 
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Meddelanden § 118 
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§ 96/2020  

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Ärende om deltagande på distans vid politiska sammanträden tillförs ärende-
listan. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärende om deltagande på distans vid politiska  
sammanträden tillförs ärendelistan, och finner att förslaget antas.  
  
_______________ 
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§ 97/2020 Dnr 2020-274 101 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 34 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som fullmäktige inte har 
fattat beslut om inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i 
juni och december. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets förteckning över obesvarade medborgarförslag, 
den 4 maj 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
115, där följande föreslås: 
 
Redovisningen godkänns.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 98/2020 Dnr 2020-274 101 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut  
Det noteras att många motioner har lång handläggningstid, vilket behöver åt-
gärdas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Redovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 33 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som fullmäktige inte har fattat  
beslut om inom ett år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets förteckning över obesvarade motioner, den 4 maj 
2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
116, där följande föreslås: 
 
Redovisningen godkänns.  
 
Det noteras att många motioner har lång handläggningstid, vilket behöver åt-
gärdas.  
 
Dagens sammanträde 
Digitaliseringschef Krister Näsström redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 99/2020 Dnr 2020-273 101  

Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 34 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska nämnderna två  
gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år  
från det att de väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska göras på kommun-  
fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. 

Ärendets behandling 
Nämnderna har tagit fram förteckningar över de medborgarförslag som inte  
besvarats inom ett år från det att de väcktes i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
117, där följande föreslås: 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  
  

________________ 
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§ 100/2020 Dnr 2020-272 101 

Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat om medborgarförslag  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen  
och övriga nämnder som handlägger medborgarförslag löpande informera  
kommunfullmäktige om de beslut som fattas i ärendena.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder har tagit fram förteckningar över de  
medborgarförslag som kommunstyrelsen och respektive nämnd har fattat  
beslut om.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
118, där följande föreslås: 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 101/2020 Dnr 2020-232 106  

Tolkförmedling Väst - årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Tolkförmedling väst 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Direktionen beslutade den 27 mars 2020 att godkänna årsredovisningen för 
2019. Enligt förbundsordningen ska den sedan översändas till medlems- 
kommunerna för behandling i kommunfullmäktige och beslut om ansvarsfrihet 
för direktionens ledamöter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
131, där följande föreslås: 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Tolkförmedling väst godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  
  

_______________ 
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§ 102/2020 Dnr 2020-176 059  

Fairtrade City - tolkning av arvodesreglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Arvodesreglementet kompletteras med uppdragen ordförande och vice  
ordförande i Fairtrade City med ett arvode om 10 % för ordförande och 5 % 
för vice ordförande. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Reservation 
Lars-Inge Andersson (KD), Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M) och 
Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för Ann Iberius Orrviks (M) för-
slag. 

Ärendet 
Det har uppkommit en fråga om i vilken utsträckning Styrgruppen för Fair-
trade City omfattas av arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning 
till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.  
 
Styrgruppen för Fairtrade City är vald av Kommunstyrelsen 2018—12-12, § 
189 och något arvode har inte utbetalts under 2019 och 2020. Enligt arvodes-
reglementet svarar Kommunstyrelsens arbetsutskott för frågor om tolkning 
och tillämpning av bestämmelserna. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
128, där följande föreslås: 
 
Arvodesreglementet kompletteras med uppdragen ordförande och vice  
ordförande i Fairtrade City med ett arvode om 10 % för ordförande och 5 % 
för vice ordförande.  
 
Jäv 
Tomas Johansson (M) och Gisella Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. För Tomas Johansson (M) tjänstgör Lars-
Inge Andersson (KD).   
 
Dagens sammanträde 
Utredare Pelle Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius Orrvik (M) föreslår att arvodesreglementet kompletteras med 
uppdragen ordförande och vice ordförande i Fairtrade City med ett arvode om 
5 % för ordförande och 3,5 % för vice ordförande. 
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Elise Arnell (KD), Tomas Ekberg (M) och Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall 
till Ann Iberius Orrviks (M) förslag.  
 
Stefan Brunander (C) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets för-
slag.  

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två för-
slag; arbetsutskottets förslag och Ann Iberius Orrviks (M) förslag.  
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ann Iberius Orrviks (M) för-
slag och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.  
 
Reservation 
Lars-Inge Andersson (KD), Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M) och 
Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för Ann Iberius Orrviks (M) för-
slag.  
 
Expedieras slutligt till 
Styrgruppen för Fairtrade City 
Konsumentvägledare i Mark  
________________ 
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§ 103/2020 Dnr 2019-16 822 

Om- och tillbyggnad av Kaskad  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Projektet innefattar i fortsättningen en återställning av badhuset samt option-
erna 1, 2 och 3 (Multibassäng, Motionsbassäng och Omklädningsrum).  
 
Teknik och servicenämnden uppmanas att gå vidare med upphandling och 
projektering av projektet. Inför beslut om igångsättningstillstånd ska teknik- 
och servicenämnden återkomma med en presentation av projektet. 

Ärendet 
Badhuset Kaskad är i behov av renovering vilket ursprungligen lyftes i ksau 
§103/2019. I samband med den politiska behandlingen ombads kultur- och 
fritidsnämnden att genomföra en medborgardialog som komplettering till 
handlingarna i ärendet. Handlingarna i det skedet av hanteringen innehöll ut-
redning kring badets status samt kalkyler för en återställning av befintligt bad 
(nollalternativ 77 mnkr) samt prisuppgift för följande optioner: 
 
Option1  Multibassäng  11 mnkr     
Option2  Motionsbassäng  23 mnkr     
Option3  Omklädningsrum  10 mnkr     
Option4  Massagepool   4 mnkr     
Option5  Servering (extern)  7,4 mnkr     
Option6  Ny Entré    4 mnkr  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
120, där följande föreslås: 
 
Projektet innefattar i fortsättningen en återställning av badhuset samt option-
erna 1, 2 och 3 (Multibassäng, Motionsbassäng och Omklädningsrum). 
 
Teknik och servicenämnden uppmanas att gå vidare med upphandling och 
projektering av projektet. Inför beslut om igångsättningstillstånd ska teknik- 
och servicenämnden återkomma med en presentation av projektet.  
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Teknik- och servicenämnden 
________________ 
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§ 104/2020 Dnr 2020-157 041 

Budget 2020  för kommunkoncernen efter revidering av respektive 
bolagsstyrelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Budget 2020 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotter- 
bolag ges bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det 
aktuella budgetåret. Kommunfullmäktige godkänner de av bolagen reviderade 
budgetarna i samband med aprilrapporten. De avkastnings- och soliditetskrav 
som fullmäktige fastställt måste tillgodoses även i de reviderade budgetarna. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
119, där följande föreslås: 
 
Budget 2020 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns.  
 
Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 105/2020 Dnr 2019-855 042  

Fastställande av reviderade ramar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Nämnderna uppmanas att ta fram ekonomiska budgetunderlag för 2021 och 
konsekvensbeskriva ett scenario med 2 procents nedskärning av de nu före-
slagna ramarna för 2021. Materialet inlämnas till kommunstyrelsen senast 15 
september. 
 
Nämnderna uppmanas att planera arbetet med nämndplanen för 2021-2022 
så att denna kan fastställas senast under december månad 2020.  
 
Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Reviderade ramar för 2021 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2021–2024 
tas av kommunfullmäktige 2020-11-19.  
 
Kommunfullmäktige flyttar fram kommunstyrelsens uppdrag att åter- 
rapportera en reviderad investeringsplan till ordinarie budgetbeslut i  
november. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Budgeten för 2020–2023 fastställdes av kommunfullmäktige i november 
2019. Enligt kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag 
och resurser för de två kommande verksamhetsåren. För år två görs i nästföl-
jande budgetprocess i princip endast justeringar utifrån förändringar i  
befolkningens sammansättning samt andra omvärldsförändringar av väsentlig 
betydelse. Detta för att skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar 
för nämnder och verksamhet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2020 i samband med att 
anvisningarna för budget 2021–2024 fastställdes att föreslå att kommunfull-
mäktige liksom föregående år reviderar nästkommande års ramar redan vid 
junisammanträdet. Slutligt beslut av Budget 2021–2024 tas av kommunfull-
mäktige 2020-11-19. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
140, där följande föreslås: 
 
Nämnderna uppmanas att ta fram ekonomiska budgetunderlag för 2021 och 
konsekvensbeskriva ett scenario med 2 procents nedskärning av de nu före-
slagna ramarna för 2021. Materialet inlämnas till kommunstyrelsen senast 15 
september. 
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Nämnderna uppmanas att planera arbetet med nämndplanen för 2021-2022 
så att denna kan fastställas senast under december månad 2020.  
Reviderade ramar för 2021 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2021–2024 
tas av kommunfullmäktige 2020-11-19.  
 
Kommunfullmäktige flyttar fram kommunstyrelsens uppdrag att åter- 
rapportera en reviderad investeringsplan till ordinarie budgetbeslut i  
november. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Lena Ferm Hansson (C) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsut-
skottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två för-
slag; arbetsutskottets förslag och Arthur Thirys (V) avslagsyrkande.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
antar arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning, Arthur Thiry (V) 
Precis som våra tjänstemän säger i tjänstutlåtandet är läget mycket svår- 
bedömt. Att, nu innan de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är klara, 
begära att våra nämnder under sommaren tar fram konsekvensbeskrivningar 
för nedskärningar på 2 % är kontraproduktivt. De nämnder som har myndig-
hetsutövning och olika lagar att följa har redan i nuläget svårt att få budgeten 
att gå ihop. Kommunen har under många år genererat ett överskott. Vi har 
råd att gå med förlust några år om det behövs för att klara välfärden.   

_______________ 
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§ 106/2020 Dnr 2020-166 042 

Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att anpassa ordinarie 
verksamhet till budget. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa ett förväntat budget- 
underskott för kostnader som uppstår av förändrade redovisningsprinciper. 
Finansiering 2021 och följande år hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa underskott för  
kostnader som uppstår på grund av pågående Coronapandemi.  
 
Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommun- 
direktören. 
 
Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen godkänns. 

Ärendet 
Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en 
uppföljning av verksamheten och ekonomi per sista april. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om ärendet den 6 maj 
2020, § 121. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
138, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att anpassa ordinarie 
verksamhet till budget. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa ett förväntat budget- 
underskott för kostnader som uppstår av förändrade redovisningsprinciper. 
Finansiering 2021 och följande år hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa underskott för  
kostnader som uppstår på grund av pågående Coronapandemi.  
 
Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommun- 
direktören. 
 
Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen godkänns.  

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson, utredare Maria Sivedal och ekonomichef Karin 
Hydén redogör för ärendet. 
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Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbets- 
utskottets förslag.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  
   

________________ 
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§ 107/2020 Dnr 2020-165 042  
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2020 fastställs till:  
Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB  0,1 procent 
 
Barn- och utbildningsnämndens får under 2020 maximalt disponera 3,9  
miljoner kronor för att utveckla verksamheten inom arbetsmarknad och  
integration. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för behovs- och  
verksamhetsförändringar. I arbetet ingår att söka extern finansiering av del 
av verksamheten från och med 2021. Barn- och utbildningsnämnden ska åter-
komma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten med en läges-
rapport om denna verksamhets läge och inriktning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden erhåller 2 miljoner kronor för tillkommande  
lokalkostnader på Strömskolan ur anslaget för utökade lokalkostnader. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att upphandla ett gemensamt finansiellt stöd 
för kommunen och dess helägda bolag för att samordna de finansiella  
frågorna i syfte att skapa en effektiv och säker finansförvaltning. 
 
Kommundirektören skall på kommunstyrelsens sammanträde den 30  
september 2020 redovisa en analys av kommunens måltidskostnader jämfört 
med andra kommuner enligt Koladas jämförelse av kostnader mellan  
kommuner. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Barn- och utbildningsnämndens begäran om årligt ramtillskott på 5,6 miljoner 
kronor för att bland annat bibehålla antalet lärverktyg, årligt ramtillskott på 
2,0 miljoner kronor för verksamhetsnära support av digitala lärverktyg samt 
satsningar på kompetensutveckling hän-skjuts till höstens budgetprocess. Då 
bör det finansiella läget för 2021 och framåt ha klarnat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden medges ett budgetöverskridande på driftbud-
geten om 5 miljoner kronor 2020 för att finansiera en modernisering av  
Audio-Video-utrusningen i undervisningsrummen. 
 
Investeringsbudgeten för projekt Nybyggnation Lyckeskolan utökas med 1,5 
miljoner kronor till 309,5 miljoner kronor för att projektet ska inrymma en 
solcellsanläggning om 255 kWp.   
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2020 års låneram för Marks kommun fastställs till 200 miljoner kronor. 
 
Alla nämnder och styrelser uppmanas att anpassa ordinarie verksamhet till sin 
budgetram. Avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade  
intäkter relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisningsprinciper undantas från uppmaningen.   
 
Lägesrapporten om status på uppdragen till nämnder och styrelse noteras.  
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Reservation 
Ledamöterna har i olika avseenden reserverat sig mot besluten, se respektive 
beslutsgång.  

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om  
kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2020 samt en 
prognos för hela året. Ärendet kan komma att kompletteras till behandlingen i 
kommunstyrelsen den 27 maj 2020 med eventuella framställningar som 
nämnder och styrelser gjort i samband med att de har behandlat sina  
respektive aprilrapporter. 
 
I samband med att aprilrapporten behandlas tas även aktuella ekonomiska 
frågor upp till ställningstagande och beslut. I år är följande frågor aktuella:  
 
• Utökad investeringsbudget för Lyckeskolan  
• Utökad driftbudget till barn- och utbildningsnämnden för att bemanna  

enheten för arbetsmarknad och integration (AME) 
• Nivå på borgensavgifter för kommunens bolag 
• Låneram för Marks kommun 
• Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
• Kultur och fritidsnämndens beslutade inriktning för den ramökning om 

0,7 miljoner kronor nämnden erhöll inför året 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om ärendet den 6 maj 
2020, § 122.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
139, där följande föreslås: 
 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2020 fastställs till:  
Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB  0,1 procent 
 
Barn- och utbildningsnämndens får under 2020 maximalt disponera 3,9  
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miljoner kronor för att utveckla verksamheten inom arbetsmarknad och  
integration.  
 
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för behovs- och  
verksamhetsförändringar. I arbetet ingår att söka extern finansiering av del 
av verksamheten från och med 2021. Barn- och utbildningsnämnden ska åter-
komma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten med en läges-
rapport om denna verksamhets läge och inriktning. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att upphandla ett gemensamt finansiellt stöd 
för kommunen och dess helägda bolag för att samordna de finansiella  
frågorna i syfte att skapa en effektiv och säker finansförvaltning. 
 
Investeringsbudgeten för projekt Nybyggnation Lyckeskolan utökas med 1,5 
miljoner kronor till 309,5 miljoner kronor för att projektet ska inrymma en 
solcellsanläggning om 255 kWp.   
 
2020 års låneram för Marks kommun fastställs till 200 miljoner kronor. 
 
Alla nämnder och styrelse uppmanas att anpassa ordinarie verksamhet till sin 
budgetram. Avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade  
intäkter relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisningsprinciper undantas från uppmaningen.   
 
Lägesrapporten om status på uppdragen till nämnder och styrelse noteras.  
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun godkänns. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson och HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden erhåller 2 miljoner 
kronor för tillkommande lokalkostnader på Strömskolan ur anslaget för  
utökade lokalkostnader. 
 
Arthur Thiry (V) föreslår att kultur- och fritidsnämnden uppmanas att följa 
styrsystemet och omgående ta upp frågan med kommunstyrelsen om hur  
riktade medel från kommunfullmäktige får disponeras. 
 
Leif Sternfeldt (C) föreslår att kommundirektören skall på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 september 2020 redovisa en analys av kommunens 
måltidskostnader jämfört med andra kommuner enligt Koladas jämförelse av 
kostnader mellan kommuner.  
 
Ann Iberius Orrvik (M), Tomas Ekberg (M), Arthur Thiry (V), Jessica Rodén 
(S), Niklas Herneryd (L) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Leif Stern-
feldts (C) tilläggsförslag.  
 
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämndens begäran om årligt 
ramtillskott på 5,6 miljoner kronor för att bland annat bibehålla antalet lär-
verktyg, årligt ramtillskott på 2,0 miljoner kronor för verksamhetsnära  
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support av digitala lärverktyg samt satsningar på kompetensutveckling hän-
skjuts till höstens budgetprocess. Då bör det finansiella läget för 2021 och 
framåt ha klarnat. 
 
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden medges ett budget- 
överskridande på driftbudgeten om 5 miljoner kronor 2020 för att finansiera 
en modernisering av Audio-Video-utrusningen i undervisningsrummen. 

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns sex för-
slag: arbetsutskottets förslag, ordförandens förslag om att barn- och  
utbildningsnämnden erhåller 2 miljoner kronor för tillkommande lokal- 
kostnader på Strömskolan ur anslaget för utökade lokalkostnader, Arthur 
Thirys (V) tilläggsförslag, Leif Sternfeldts (C) tilläggsförslag, ordförandens för-
slag om att barn- och utbildningsnämndens begäran om årligt ramtillskott på 
5,6 miljoner kronor för att bland annat bibehålla antalet lärverktyg, årligt 
ramtillskott på 2,0 miljoner kronor för verksamhetsnära support av digitala 
lärverktyg samt satsningar på kompetensutveckling hän-skjuts till höstens 
budgetprocess. Då bör det finansiella läget för 2021 och framåt ha klarnat 
samt ordförandens förslag om att barn- och utbildningsnämnden medges ett 
budgetöverskridande på driftbudgeten om 5 miljoner kronor 2020 för att  
finansiera en modernisering av Audio-Video-utrusningen i undervisnings- 
rummen. 
 
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 ordförandens för-
slag om att barn- och utbildningsnämnden erhåller 2 miljoner kronor för till-
kommande lokalkostnader på Strömskolan ur anslaget för utökade lokal- 
Kostnader, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Arthur Thirys (V) 
tilläggsförslag, och finner att förslaget avslås. 
 
Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning, Arthur Thiry (V) 
Det är glädjande att kommunstyrelsen delvis bejakar barn- och utbildnings-
nämndens begäran om ramtillskott för att kompensera bristerna i tidigare IT-
satsningar. Vänsterpartiet har krävt, i snart sex års tid, en realistiskt plan för 
IT verksamheten inom den kommunala förvaltningen. Trots löften ”att det 
kommer snart” med mera är nu barn- och utbildningsnämnden illa tvungen 
att ta fram en egen plan för att uppnå likvärdighet och uppfylla lagens krav.  
Utan ytterligare ramtillskott är detta omöjligt. 
 
Vidare har nämnderna inte möjlighet att påverka prissättningen på tjänsterna 
som levereras av teknik- och servicenämnden, något som Vänsterpartiet 
också påpekat under lång tid. En enig barn- och utbildningsnämnd begärde 
därför prioriteringshjälp från kommunstyrelsen och i förlängning 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 24(37) 

 Kommunstyrelsen 
 2020-05-27 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

kommunfullmäktige, då vi inte äger frågan och inte kan påverka kostnadsök-
ningar eller eventuella besparingar inom måltidsverksamheten. Dessa beslu-
tas av teknik- och servicenämnden. Det gäller i lika stor grad lokalkostnader 
och det kraftigt eftersatta och misskötta underhållet av våra skolor och för-
skolor. Därför  
behöver styrmodellen uppdateras snarast för att ge förutsättning för så  
kallade förhandlingar. 
 
Beslutsgång 4 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Leif Sternfeldts 
(C) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 5 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår ordförandens för-
slag om att barn- och utbildningsnämndens begäran om årligt ramtillskott på 
5,6 miljoner kronor för att bland annat bibehålla antalet lärverktyg, årligt 
ramtillskott på 2,0 miljoner kronor för verksamhetsnära support av digitala 
lärverktyg samt satsningar på kompetensutveckling hänskjuts till höstens 
budgetprocess. Då bör det finansiella läget för 2021 och framåt ha klarnat. 
Ordföranden finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 6 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår ordförandens för-
slag om att barn- och utbildningsnämnden medges ett budgetöverskridande 
på driftbudgeten om 5 miljoner kronor 2020 för att finansiera en  
modernisering av Audio-Video-utrusningen i undervisningsrummen.  
Ordföranden finner att förslaget antas.  
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M) och Ann Iberius Orrvik (M)  
reserverar sig mot beslutet.  

________________ 
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§ 108/2020  

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om den  
ekonomiska lägesbilden för Lyckeskolan, inklusive idrottshallar. Av den totala 
budgeten på 308 miljoner kronor har 122,1 miljoner kronor förbrukats per 30 
april 2020.  
 
Projektet håller tidplanen.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

_______________ 
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§ 109/2020 Dnr 2020-199 042 

Sanering Kvarnvägen och Skördegatan - begäran om utökad budget 
och igångsättningstillstånd 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge projektet Sanering Kvarnvägen och  
Skördegatan igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäk-
tige utökar investeringsbudgeten från 13 miljoner kronor till 17,3 miljoner 
kronor. 

Ärendet 
Området Kvarnvägen/Skördegatan, Skene ligger inom kommunens  
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt VA saknas dock 
delvis samtidigt som några fastigheter har bristfälliga avlopp. Befintliga  
ledningar är delvis i dåligt skick samtidigt som delar av ledningarna går under 
byggnader.  
 
Projektets syfte är att området ska uppfylla kraven för kommunens  
verksamhetsområde för vatten och avlopp samt säkerställa dricksvatten- 
leveransen både inom området och till Överföringsledningen och dess  
recipienter.  
 
Utförandet av investeringsprojektet planeras ske i två etapper där etapp 2 är 
beroende av miljötillstånd för planerade avloppspumpstationer. Sträckan 
Rönnbärsvägen – Kvarnvägen planeras ske i etapp 1 eftersom två fastigheter 
på Rönnbärsvägen nyligen erhållit bygglov. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
136.  

Dagens sammanträde 
Projektledare VA Jonas Paradis redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 110/2020 Dnr 2020-199 042  

Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo - begäran om igångsättnings- 
tillstånd och utökad budget  

Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge projekt Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo 
igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige utökar  
projektets budget till 21,1 miljoner kronor.  

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har genom ordförandebeslut begärt utökad  
budget samt igångsättningstillstånd för projektet Stabilitetshöjande åtgärder 
Hedbo. I investeringsplanen är projektet benämnt Skredriskåtgärder Hedbo 
med en budget på 8,7 miljoner kronor. 
 
Kommunen blev 2012 beviljad bidrag om drygt 4 miljoner kronor till projektet 
varav hälften utbetalats men bokats upp eftersom vi inte använt medlen.  
Bidraget motsvarade 60 procent av de utgifter som då kunde visas som kalkyl 
för projektet. En ny ansökan är nu aktuell eftersom utgiftskalkylen förändrats 
till 21,1 miljoner kronor. 
 
Syftet med projektet är att stabilisera slänten mot Viskan för att ge trygghet 
och säkerhet för boende och besökare i området samt att bidra till en hållbar 
miljö i och omkring Viskan. 
 
Projektet ska dessutom skapa förutsättningar för att bibehålla en funktionell 
huvudspillvattenledning mellan centralorten och Skene avloppsreningsverk. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
137, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge projekt Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo 
igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige utökar  
projektets budget till 21,1 miljoner kronor. 
 
Jäv 
Gisella Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.  

Dagens sammanträde 
Projektledare Viktor Larsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V), Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD) och Niklas  
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Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 111/2020  

Introduktion av ärenden om markanvisningstävling Smälteryd 1:29, 
område A-D 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén ger arbetsutskottet information om bak-
grunden till markanvisningsavtalen för Smälteryd 1:29, område A-D.  
Tävlingsbidragen presenteras, likaså återkoppling från aktörsmöten.  
 
Slutligen presenteras uppbyggnad av respektive avtal.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

_______________ 
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§ 112/2020 Dnr 2020-202 253  

Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område A  

Kommunstyrelsens beslut  
 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknas med Götenehus 
Aktiebolag enligt upprättat förslag.  

Ärendet 
Ärendet gäller markanvisningsavtal för exploateringsområde A, Lygnersvider 
1:29, Smälteryd. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
133, där följande föreslås: 
 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknas med Götenehus 
Aktiebolag enligt upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

_______________ 
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§ 113/2020 Dnr 2020-203 253  

Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område B och C  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Markanvisningsavtal för del av Lygnersvider 1:29 område B och C tecknas 
med Erik Larsson Bygg AB enligt upprättat förslag.  

Ärendet 
Ärendet gäller markanvisningsavtal för exploateringsområde B och C,  
Lygnersvider 1:29, Smälteryd. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
134, där följande föreslås: 
 
Markanvisningsavtal för del av Lygnersvider 1:29 område B och C tecknas 
med Erik Larsson Bygg AB enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 114/2020 Dnr 2020-203 253  

Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område D 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område D tecknas med Aktie- 
bolaget Sätila Bygg enligt upprättat förslag.  

Ärendet 
Ärendet gäller markanvisningsavtal för exploateringsområde B och C,  
Lygnersvider 1:29, Smälteryd. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
135, där följande föreslås: 
 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område D tecknas med Aktie- 
bolaget Sätila Bygg enligt upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

_______________ 
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§ 115/2020 Dnr 2019-16 822 

Åtgärdspaket till näringslivet 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tillgängliggör en miljon kronor till företagarorganisationerna 
i Mark för att lindra de Covid-19 relaterade effekterna under 2020. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utforma regler för ansökan och stöd. 

Ärendet 
Coronaviruset och den pandemi som viruset gett upphov till påverkar hela 
samhället och slår hårt mot näringslivet, också i Marks kommun. Kommunens 
näringslivskontor har initierat frågan om ett stödpaket ska riktas till företagar-
föreningar/organisationer för att mildra de negativa konsekvenserna av  
Coronakrisen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
127, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen ger en miljon kronor till näringslivsrådet att tillgängliggöra 
för företagarorganisationerna i Mark för att lindra de Covid-19 relaterade  
effekterna under 2019.  
 
Dagens sammanträde 
Näringslivs- och kommunikationschef Maya Hultgren Saksi redogör för  
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Leif Sternfeldt (C) föreslår att följande ändring: Kommunstyrelsen tillgänglig-
gör en miljon kronor till företagarorganisationerna i Mark för att lindra de  
Covid-19 relaterade effekterna under 2020. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utforma regler för ansökan och stöd. 
 
Tomas Ekberg (M) och Gisella Olsson (C) yrkar bifall till Leif Sternfeldts (C) 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre för-
slag; arbetsutskottets förslag, Arthur Thirys (V) avslagsyrkande och Leif 
Sternfeldts (C) ändringsförslag. 
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Leif Sternfeldts (C) ändrings-
förslag, och finner att kommunstyrelsen antar Leif Sternfeldts (C) förslag. 
 
Ordföranden finner därmed att Arthur Thirys (V) förslag faller.  
 
Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet.  
 
Protokollsanteckning, Arthur Thiry (V) 
Att ge näringslivet skattemedel i form av ett ”utvecklingsbidrag” på en miljon 
som inte efterfrågats är slöseri. Det som vårt lokala näringsliv behöver mest 
är välfungerande kommunal välfärd och inte bidrag till företagarföreningar 
och andra sammanslutningar.    
 
Protokollsanteckning, Ann Iberius Orrvik (M)  
Vi ska naturligtvis som kommun göra vad vi kan för att näringslivet ska över-
leva den pandemi som vi nu alla lever i. Tanken bakom beslutet är bra. Jag 
vill däremot uppmana de företagarorganisationer som får möjlighet till  
pengarna, att även beakta de företag som inte är medlemmar i någon  
organisation. Min farhåga är att vi inte når ut till samtliga som behöver det. 
Kommunens näringsliv består till stor del av soloföretagare och små  
företagare. Det är inte alltid naturligt för dessa att vara medlemmar i en  
förening. Kommunen måste värna hela näringslivet och när beslut nu är taget 
så vill jag trycka på att företagarorganisationerna gör likadant. Kräv inte  
medlemskap för att icke medlemmar ska få vara involverade i verksamhet 
som finansieras av detta beslut.  

________________ 
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§ 116/2020 Dnr 2020-170 101   

Deltagande på distans vid politiska sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist ger kommunstyrelsen information om 
ärendet gällande deltagande på distans vid politiska sammanträden. För att 
deltagande på distans ska vara möjligt för kommunstyrelsens arbetsutskott 
behöver kommunstyrelsen fatta ett beslut som möjliggör det. Ärendet  
kommer att behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 10 juni 2020.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

_______________ 
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§ 117/2020  

Anmälan av delegationsbeslut 
 
A) Dnr 2020-289 053 
Anslutning till centralt avtal järnvaror 
 
B) Dnr 2020-120 050-1 
Avtal iBinder 
 
C) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv. Anst. Månad 2020-04 
 
D) Dnr 220-275 423 
Delegationsbeslut - upphandling av konsult för huvudstudie 
 
E) Dnr 2020-268 105-2 
Flaggningstillstånd 1 maj 
 
F) Dnr 2019-878 521-7 
Uppdaterat samverkansavtal avseende väg 503 
 
G) Dnr 2020-71 105-2 
Flaggningstillstånd 9 maj 
 
H) Dnr 2020-60 057-6 
Delegationsbeslut - inköp av leasingfordon 
 
I) Dnr 2020-83 106-4 
Remissyttrande SIP 
 
J) Dnr 2019-129 530-10 
Tillköp av seniorkort 
 
K) Dnr 2020-238 253, 2020-239 253, 2020-235 253, 2020-237 253, 2019-
129 530 
Anmälan av delegationsbeslut – SUE 
 
L) Dnr 2020-10 101-40 
Delegationsbeslut - avvisat medborgarförslag 

________________ 
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§ 118/2020  

Meddelanden 
 
A) § 28 Protokollsutdrag Projekteringsframställan för Guttasjöns om-och till-
byggnad 
 
B) Cirkulär 20:18 från SKR 
 
C) Kurs i att förbättra nämndens interna kontroll 
 
D) Information om kommande granskningar från revisionen 
 
E) Dnr 2020-244 042 
KF § 58 2020 Ansvarsfrihet beviljas 
 
F) Pbn § 472020 
 
G) Protokoll SÄRF 2020-03-20 
 
H) Protokoll medlemssamråd samordningsförbundet 20200327 
 
I) Protokoll förbundsstyrelse samordningsförbundet 20200327 
 
J) Verksamhetsberättelse 2019Västra Götalands Idrottsförbund 
 
K) Livesänd föreläsning om Covid-19 och arbetsmiljöansvar 
 
L) Svenska Ridsportförbundet om Coronapandemin 
 
M) Bilaga till meddelande L) 
 
N) Cirkulär 20:23 från SKR 
 
O) Cirkulär 20:19 från SKR 
 
P) Cirkulär 20:22 från SKR 
 
Q) Cirkulär 20:25 från SKR 
 

________________ 
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