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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2018-11-07 
  

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.45 

Paus 14.20-14.45 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 L Niklas Herneryd 

 C Leif Sternfeldt 

 M Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson 

 KD Lars-Inge Andersson 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande C Lena Ferm Hansson 

 S Peter Landgren 

 S Christopher Thorsson 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Victoria Bengtsson, enhetschef §§ 189–190 

  Lars Landrö, kanslichef  

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 192, 197 

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef §§ 194 

  Marielle Neander, kommunjurist §§ 193–196 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 193–196 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 197 

  Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 197 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 197 

  
 

Utses att justera Tomas Ekberg 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 14 november 

  

Underskrifter Sekreterare  §§  188–197 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Lisa Dahlberg   

     

 Justerande    

  Tomas Ekberg   
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                                          Henrik Yrlid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 188-197 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-07 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2018-11-14 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2018-12-06 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 188 

  

Rivning av byggnad på fastigheten Rydal 2:3, Rydals klubbhus § 189 
  

Rivning av stallbyggnad på fastigheten Örby 8:7 § 190 
  

Översyn av reglemente för Kommunala pensionärsrådet  § 191 
  

Ansökan utökad kommunal borgen för Sätila fiber § 192 
  

Förfrågan från IFK Örby om sponsring m.m. § 193 

  
Presentation av ny Mari Sandell Molander ny förvaltningschef för § 194 

barn- och utbildningsförvaltningen  
  

Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående § 195 
  

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs § 196 
av privata utförare  

  

Budgetramar för Marks kommun 2019–2022 § 197 
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              § 188/2018   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelista: 

- Presentation av Mari Sandell Molander, ny förvaltningschef på barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

- Budgetramar för Marks kommun år 2019–2022 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande anmäler två extra ärende: 
- Presentation av Mari Sandell Molander, ny förvaltningschef på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 
- Budgetramar för Marks kommun år 2019–2022 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förändringarna kan antas och finner att så sker. 
________________ 
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§ 189/2018                Dnr 2015–515 289 
                

Rivning av byggnad på fastigheten Rydal 2:3, Rydals klubbhus 

Arbetsutskottets beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att byggnaden ”Rydals klubbhus” 
på fastigheten Rydal 2:3, Rydal rivs. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat att idrottsföreningen Rydals 
GOIF upphört och att föreningen i samband med detta kontaktat kultur- och 
fritidsförvaltningen för att återlämna nycklar och skötsel av klubbhuset på 
Forsvägen 40, Rydal. 
 

Bygg- och miljökontoret ser inget behov av fastigheten vare sig på kort eller lång sikt 

och föreslår att byggnaden rivs. 

Plan- och byggnadsnämnden har beviljat rivningslov den 22 december 2015. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 oktober 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnaden ”Rydals klubbhus” på fastigheten Rydal 2:3, Rydal rivs. 
 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  
byggnaden ”Rydals klubbhus” på fastigheten Rydal 2:3, Rydal rivs. 

 
Förslaget antas. 
 
_______________ 
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§ 190/2018                 Dnr 2018–613 236 

Rivning av stallbyggnad på fastigheten Örby 8:7 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att riva stallbyggnaden på Örby 
8:7. Det ligger i Teknik- och serviceförvaltningens uppdrag att riva byggna-
den. Rivningen finansieras inom investeringsprojektet nybyggnad stall Bos-
gården. 
 

Ärendet 

Stallbyggnaden på fastigheten Örby 8:7, Skenevägen 13 i Örby, som används av 
Marks ridklubb, är i dåligt skick och behöver rivas för att möjliggöra byggnation av ett 
nytt stall.  

Plan- och byggnadsnämnden har beviljat rivningslov i den 15 augusti 2018. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 29 oktober. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att riva stallbyggnaden på Örby 
8:7. Det ligger i Teknik- och serviceförvaltningens uppdrag att riva byggna-
den. Rivningen finansieras inom investeringsprojektet nybyggnad stall Bos-
gården. 
 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att riva 
stallbyggnaden på Örby 8:7. Det ligger i Teknik- och serviceförvaltningens 
uppdrag att riva byggnaden. Rivningen finansieras inom investeringsprojektet 
nybyggnad stall Bosgården. 
 
Förslaget antas. 
 
______________ 
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§ 191/2018                                   Dnr 2018–585 104 

Översyn av reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet antas i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
Reglemente för Marks kommunala pensionärsråd (KPR), antaget av kommun-
fullmäktige den 14 december 2010, § 162, upphör att gälla.  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

Reglementet för Kommunala pensionärsrådet är från 2010 och i behov av översyn. 
Frågan har även initierats av Kommunala pensionärsrådet. Ett förslag till reglemente 
har tagits fram, daterat den 23 oktober 2018.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 oktober. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet antas i enlighet med upprättat 
förslag.  
 
Reglemente för Marks kommunala pensionärsråd (KPR), antaget av kommun-
fullmäktige den 14 december 2010, § 162, upphör att gälla.  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att följande stycke på sidan 2 i förslaget stryks: 
”Ett arbetsutskott planerar och förbereder rådets sammanträden.  
Arbetsutskottets består av rådets ordförande samt två ledamöter och  
ersättare som utses av rådet. Rådets vice ordförande är ersättare för  
ordföranden.”  

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
till beslut och Lisa Dahlbergs yrkande. 
 
Förslaget antas. 
 
_____________ 
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§ 192/2018               Dnr 2018–511 045 

Ansökan om utökad kommunal borgen för Sätila fiber 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Ansökan från Sätila fiber ekonomisk förening om utökad kommunal borgen 
om 3 miljoner kronor inte beviljas. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 att bevilja kommunal borgen till Sätila 
fiber ekonomisk förening för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbygg-
nad. Borgen sattes till 8 224 054 kronor och gällde från utbyggnadsprojektets start 
fram till en månad efter det att föreningen får bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
till och med 2020-01-31.  

Sätila fiber ekonomisk förening har den 12 september 2018 skickat in en ansökan om 
utökad borgen om 3 miljoner kronor för att öka sin kredit hos Swedbank Sjuhärad i 
syfte att kunna fullfölja projektet utan avbrott. Ansökan är baserad på samma bi-
dragsbeslut från Länsstyrelsen som ligger till grund för tidigare beviljat borgensbeslut. 

När föreningen nu per 2018-09-12 inkommer med en ansökan om utökad borgen om 
3 miljoner kronor har de inget nytt bidragsbeslut från Länsstyrelsen utan det beviljade 
bidraget är fortfarande 8,2 miljoner kronor. 

Förutsättningarna för att bevilja utökad kommunal borgen uppfylls därmed inte. Nå-
gon garanti i form av bidrag för en utökning om 3 miljoner kronor finns inte. Borgen 
kan därför inte beviljas.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 oktober 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Ansökan från Sätila fiber ekonomisk förening om utökad kommunal borgen 
om 3 miljoner kronor inte beviljas. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ansökan från Sätila fiber ekonomisk förening om utö-
kad kommunal borgen om 3 miljoner kronor inte beviljas. 
 
Förslaget antas. 
_____________ 
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§ 193/2018                Dnr 2018–476 809 

Förfrågan från IFK Örby om sponsring m.m. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Marks kommunen beviljar inte sponsring för IFK Örby gällande fotbollsturne-
ringen i USA för spelare mellan 17 och 18 år. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut.  
 

Ärendet 

IFK Örby har inkommit med en förfrågan om ekonomiskt bidrag till en fot-
bollsturnering i USA under februari 2019, för spelare mellan 17 och 18 år. 
Föreningen undrar om kommunen är intresserad av att hjälpa till ekonomiskt i 
utbyte mot publicitet och/eller utfört arbete. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 oktober 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Marks kommunen beviljar inte sponsring för IFK Örby gällande  
fotbollsturneringen i USA för spelare mellan 17 och 18 år. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut.  

Dagens sammanträde 

Kommunjurist Marielle Neander redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun beviljar inte sponsring för IFK Örby 
gällande fotbollsturneringen i USA för spelare mellan 17 och 18 år.  
 
Förslaget antas. 
 
____________ 
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§ 194/2018               

Presentation av  Mari Sandell Molander ny förvaltningschef för barn- 
och utbildningsförvaltningen 

Dagens sammanträde 

Den 24 oktober anställdes Mari Sandell Molander som ny förvaltningschef för 
barn- och utbildningsförvaltningen. På dagens sammanträde presenterar sig 
Mari Sandell Molander för arbetsutskottets ledamöter och ersättare.  
 
Mari Sandell Molander har tidigare bland annat arbetat som gymnasiechef i 
Varbergs kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hälsar Mari Sandell Molander välkommen till 
sin tjänst i Marks kommun. 
 
__________________ 
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§ 195/2018                 Dnr 2018–496 105 

Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående antas i 

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

att regler för sponsring av kommunal verksamhet ska upphöra att gälla. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
1. Regler för sponsring av kommunal verksamhet, antagna av kommunfull-

mäktige den 23 november 1999, § 213, upphör att gälla.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Regler för sponsring av kommunal verksamhet antogs av kommunfullmäktige 
1999 och en översyn görs nu av dem. 
 
Inom kommunen behöver finnas ett styrdokument gällande mottagande av 
sponsring och gåva, för att ha ett gemensamt förhållningssätt till detta i kom-
munen. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram för mottagande av sponsring 
och gåva från utomstående, vilket bygger på nuvarande regler för sponsring 
av kommunal verksamhet 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad 2018-10-19. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående antas i enlighet 
med framlagt förslag.  

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

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

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

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Kommunjurist Marielle Neander redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår att: 
 
1. Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående antas i 

enlighet med framlagt förslag.  
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2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att regler för sponsring av kommunal verksamhet ska upphöra att gälla. 

 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

 
1. Regler för sponsring av kommunal verksamhet, antagna av kommunfull-

mäktige den 23 november 1999, § 213, upphör att gälla.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Förslaget antas. 
 
_____________ 
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§ 196/2018                 Dnr 2018–29 012  

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av 
privata utförare 

Arbetsutskottets förslag kommunstyrelsen 
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata  
utförare antas enligt upprättat förslag. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet  

Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap. 3 § kommunallagen, för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur dessa mål och riktlinjer 
ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Ärendets behandling 

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 28 mars 2018, § 40, och då återremit-
terat för att utreda vad som definieras som ”omfattande merarbete” och ”rätten till in-
syn” i det framtagna förslaget till program. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 oktober 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata ut-
förare antas enligt upprättat förslag. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår att program för uppföljning och insyn av verksamheter 
som utförs av privata utförare antas enligt upprättat förslag. 
 
Förslaget antas. 
 
______________ 
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197/2018                 Dnr 2017–480 042 

Budgetramar för Marks kommun 2019–2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottet förslår följande ändringar i förslaget till budget 2019–2022: 
 
Driftsbudget 
1. Antagandet kring befolkningsutveckling vid beräkning av skatteintäkter  

bestäms till en ökning med 200 invånare år 2019 och år 2020 och därefter 
en ökning med 100 invånare per år. 

2. Driftsbudgeten för kommunens revisorer ökar med 100 000 kr årligen. 
3. Kommunstyrelsens driftsbudget ökar med 3 miljoner kr årligen. 
4. Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget ökar med 1,5 miljoner  

kr årligen. 
5. Kultur- och fritidsnämnden driftsbudget ökar med 2 miljoner kr årligen. 
6. Miljönämndens driftsbudget ökar med 200 000 kr årligen. 
7. Plan- och byggnadsnämndens driftsbudget ökar med 100 000 kr årligen. 
8. Socialnämndens driftsbudget ökar med 2 miljoner kr årligen. 
9. Ny driftsbudget på 4 miljoner kr för ”Korttidsboende på Skene lasarett” år  

2019–2020. 
10. Ny driftsbudget på 5 miljoner kr för ”Portföljstyrning” år 2019–2020.  
11. Nämnderna kompenseras med 2,7 miljoner kr för ökade internhyror 

 årligen. 
12. Driftsbudgeten för ”Tillfällig skola” på 2,5 miljoner kr tas bort ur förslaget 

till budget. 
13. Resursfördelningsmodellen för teknik- och servicenämndens  

gatuverksamhet ändras med följden att nämndens driftbudget ökar med 
0,3 miljoner år 2019–2020, 0,5 miljoner år 2021 och 1 miljon år 2022  

14. Kommunreserven budgeteras till 4 miljoner kr 2019 och 8 miljoner  
resterande år. 

 
Taxor 
1. Lunchavgiften på äldreboendenas restauranger fastställs till 60 kr för 

 pensionärer och 85 kr för ej pensionärer. 
2. Förslaget till administrativ avgift tas bort. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.   

Ärendet 

Den 20 juni § 107 beslöt kommunfullmäktige om reviderade budgetramar för 
år 2019. Under hösten år 2018 har ärendet beretts av budgetberedningen där 
alla partier i kommunfullmäktige finns representerade. Den 17 december 
2018 fattar kommunfullmäktige slutligt beslut om budget 2019–2022. 

Dagens sammanträde 

Företrädarna för den nya majoriteten informerar att den kommer lägga delar 
av sitt budgetförslag på dagens sammanträde för att underlätta den  
fortsatta hanteringen av ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) yrkar på följande ändringar i förslaget till budget 2019–
2022: 

 
Driftsbudget 
1. Antagandet kring befolkningsutveckling vid beräkning av skatteintäkter  

bestäms till en ökning med 200 invånare år 2019 och år 2020 och  
därefter en ökning med 100 invånare per år. 

2. Driftsbudgeten för kommunens revisorer ökar med 100 000 kr årligen. 
3. Kommunstyrelsens driftsbudget ökar med 3 miljoner kr årligen. 
4. Barn- och utbildningsnämndens driftsbudget ökar med 1,5 miljoner  

kr årligen. 
5. Kultur- och fritidsnämnden driftsbudget ökar med 2 miljoner kr årligen. 
6. Miljönämndens driftsbudget ökar med 200 000 kr årligen. 
7. Plan- och byggnadsnämndens driftsbudget ökar med 100 000 kr årligen. 
8. Socialnämndens driftsbudget ökar med 2 miljoner kr årligen. 
9. Ny driftsbudget på 4 miljoner kr för ”Korttidsboende på Skene lasarett” år  

2019–2020. 
10. Ny driftsbudget på 5 miljoner kr för ”Portföljstyrning” år 2019–2020.  
11. Nämnderna kompenseras med 2,7 miljoner kr för ökade internhyror 
  årligen. 
12. Driftsbudgeten för ”Tillfällig skola” på 2,5 miljoner kr tas bort ut förslaget 

till budget. 
13. Resursfördelningsmodellen för teknik- och servicenämndens  

gatuverksamhet ändras med följden att nämndens driftbudget ökar med 
0,3 miljoner år 2019–2020, 0,5 miljoner år 2021 och 1 miljon år 2022  

14. Kommunreserven budgeteras till 4 miljoner kr 2019 och 8 miljoner  
resterande år. 

 
Taxor: 
1. Lunchavgiften på äldreboendenas restauranger fastställs till 60 kr för 
  pensionärer och 85 kr för ej pensionärer. 
2. Förslaget till administrativ avgift tas bort. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förslaget och finner att så 
sker. 
 
_______________  
 


