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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-17.35 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 L Niklas Herneryd 

 C Leif Sternfeldt 

 M Tomas Johansson 

 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson §§ 220–226 

 M Tomas Ekberg (M) tjänstgör för Lars-Inge Andersson  

(KD) §§ 226–237  

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande C Lena Ferm Hansson 

 S Peter Landgren 

 S Christopher Thorsson § 220–230 

 M Tomas Ekberg §§ 220–226 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Lars Landrö, kanslichef §§ 220–230 

  Tomas Persson, ekonom §§ 221 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 221–222 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 221–222,  

  Kristian Johansson, ekonom §§ 226 

  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef §§ 223 

  Leif Isberg, §§ 223 

  Christian Dahl, förvaltningschef §§ 224–225  

  Magnus Palm, förvaltningschef §§ 224 

  Niklas Gusténius, enhetschef §§ 224 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 228-230 

  Roger Haglund, personalchef §§ 231 

  Karin Ahlgren, projektledare §§ 232 

  Victoria Bengtsson, enhetschef §§ 233–234 

  Ria Andersson, exploateringsingenjör §§ 233–234 

  Lars Jönsson, samordnare detaljplaner §§ 233–234 

  Jörgen Heurlin, exploateringsingenjör §§ 233–234 
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Utses att justera Tomas Johansson 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 10 december 

  

Underskrifter Sekreterare  §§  220–237 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Lisa Dahlberg   

     

 Justerande    

  Tomas Johansson   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 220–237 
 
Sammanträdesdatum 2018-12-05 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2018-12-11 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-01-02 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                          Henrik Yrlid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2018-12-05 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 220 

  

Borgensförbindelse och regressavtal med Kommuninvest § 221 

  

Ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck fiber § 222 
  

Utbildning om krisledning § 223 
  

Information om badutredningen § 224 
  

Information om kommunens samlade stöd till föreningar § 225 
  

Disposition av medel ur naturvårdsfonden till satsningar på  § 226 

Assbergs raviners naturreservat mm.  
  

Dataskyddsombud efter 1 januari 2019 § 227 
  

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest § 228 
  

Information om val av styrelse för Marks kommuns bolag § 229 
  

Mångfalds-, jämlikhets och tillgänglighetsstipendium 2018 § 230 

  
Information om arbetsmiljöpolicy för Marks kommun § 231 

  
Ansökan om lantmäteriförrättningar för väganläggningar  § 232 

  
Förslag till nyttjandesrättsavtal för Horreds sportklubb § 233 

  
Förslag till detaljplan i centralorten vid Vråsjön § 234 

  

Information om marknäringsdagen § 235 
  

Information från kommundirektören § 236 
  

Information om forum för barn och unga § 237 
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              § 220/2018   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende tillförs ärendelista: 
- Information om marknäringsdagen 
- Information från kommundirektören 
- Information om forum för barn och unga 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande anmäler två extra ärenden: 
- Information om marknäringsdagen 
- Information från kommundirektören 
 
Lena Ferm Hansson (C) anmäler ett extra ärende: 
- Information om forum för barn och unga 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förändringarna kan antas och finner att så sker. 
________________ 
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            § 221/2018 Dnr 2018–518 045 

Borgensförbindelse och regressavtal med Kommuninvest 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Marks kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av  

 den 26 juli 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Marks kommun åtagit  
     sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest  
     i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller  
     samt att Kommuninvest äger företräda Marks kommun genom att  
     företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande  
     av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests  
     nuvarande och blivande borgenärer. 
2. Marks kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Marks kom-

mun den 31 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommunin-
vests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Marks kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Marks kom-
mun den 31 oktober 2011, vari Marks kommuns ansvar för Kommunin-
vests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kom-
munens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta be-
slut. 

 
Kommunfullmäktige fattar beslut 

Ärendet  

Marks kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Samtliga  
medlemmar, inklusive Marks kommun, har tecknat en borgensförbindelse som innebär 
att medlemmarna är solidariskt ansvariga såsom för egen skuld för Kommuninvests 
samtliga förpliktelser. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i 10 år och 
Marks kommun behöver därmed förnya sitt åtagande 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterade den 4 oktober 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

- Marks kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av  
den 26 juli 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Marks kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger före-
träda Marks kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående 
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kom-
muninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

- Marks kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Marks kommun den 
31 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
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- Marks kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Marks kommun den 
31 oktober 2011, vari Marks kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexpo-
neringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

- utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson och ekonom Tomas Persson redogör för 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Marks kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av  
den 26 juli 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Marks kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger före-
träda Marks kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående 
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kom-
muninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Marks kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Marks kommun den 
31 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Marks kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Marks kommun den 
31 oktober 2011, vari Marks kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexpo-
neringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Förslaget antas 

________________ 
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           § 222/2018 Dnr 2017–392 045 

Ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck fiber 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till   
förvaltningen med motivering att ta fram alternativa lösningar beträffande 
borgen för Öxabäck fiber. 
 

Ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2018 att bevilja kommunal bor-
gen till  
Öxabäck fiber ekonomisk förening för lån som avser tillfällig finansiering av 
bredbandsutbyggnad. Borgen sattes till 5 988 410 kronor och gällde från ut-
byggnadsprojektets start fram till en månad efter det att föreningen får bidrag 
från Länsstyrelsen, dock längst till och med 2019-07-21.  
Öxabäck fiber ekonomisk förening har den 2 november 2018 skickat in en ansökan om 
utökad borgen om 3,5 miljoner kronor för att öka sin kredit hos Mjöbäcks sparbank i 
syfte att kunna fullfölja projektet utan förseningar eller ökad medlemsinsats. Ansökan 
är baserad på samma bidragsbeslut från Länsstyrelsen som ligger till grund för tidi-
gare beviljat borgensbeslut.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 14 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

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

- Borgensavgift sätts till 0,5 %. 

- Öxabäck fiber uppmanas att skicka in en balans- och resultatrapport per varje  
räkenskapsår borgensåtagandet kvarstår.  

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med  

motivering att ta fram alternativa lösningar beträffande borgen för Öxabäck fiber. 

Förslaget antas 

________________ 
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              § 223/2018  

Utbildning om krisledning 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 
Dagens sammanträde 
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson och Leif Isberg, utvecklingsledare  
informerar om Marks kommuns arbete med krisberedskapsfrågor och civilt försvar. I 
kommunens krisberedskapsarbete ingår att kunna hantera komplexa händelser som 
exempelvis skogsbränder eller svåra olyckor. Vad gäller civilt försvar är kommunens 
prioriterade uppgifter att bland annat att ha en organisation för säkerhetsskydd och en 
planering för hur kommunens organisation ska fungera i händelse av krig. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 224/2018                   

Information om badutredningen 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet   

Kultur-och fritidsförvaltningen har av Kultur-och fritidsnämnden uppdragits att driva 

en badutredning i syfte att utreda behov av åtgärder för samtliga tempererade bad i 
Marks kommun. 

 
Arkitekt Krook & Tjäder och har tillsammans med konsultstödet inom badanläggningar 

We-Group arbetat fram ett underlag för beslut under 2018. Underlaget har tagits fram 
i samråd med teknik-och serviceförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen. 

Detta underlag baseras på en kartläggning och behovsanalys av baden i Marks  
kommun samt en statusbedömning av befintliga bad och en kostnadsindikation fram-

tagna av We-Group. Anläggningsskisser och ritningsunderlag är framtagna av Krook & 

Tjäder. Till grund för flera av bedömningarna ligger även en rapport från RISE avse-
ende fastighetens fuktstatus som genomförts. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningscheferna Christian Dahl och Magnus Palm samt enhetschef Niklas 
Gusténius redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

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

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 11(24) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2018-12-05 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

             § 225/2018  
 

Information om kommunens samlade stöd till föreningar  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om en utredning som pågått kring Marks 
kommuns samlade till föreningar och utredningen beräknas vara klar efter årsskiftet. 
Utredningen har kartlagt vilken typ av stöd som föreningar i Marks kommun får ta del 
av och även om inte utredningen är färdig går det att se vissa obalanser i kommunen 
stöd till föreningar 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker 
________________ 
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             § 226/2018 Dnr 2018–580 438 

Disposition av medel ur naturvårdsfonden till satsningar på  
Assbergs raviners naturreservat mm. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beviljar miljönämnden disposition av medel ur naturvårds-
fonden till satsningar på Assbergs raviners naturreservat,  
biotopskyddsområdet vid Härsjön i Hyssna och bildande av naturreservat på 
Gallåsen om totalt 200 000 kronor. 
 
Finansiering sker ur kommunreserven med 100 000 kronor 2018 och 100 000 
kronor 2019 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 
 

Ärendet  

Miljönämnden beslutade den 13 september 2018 att föreslå kommunstyrelsen att 
knappt 200 000 kr ska disponeras från Naturvårdsfonden för att finansiera uppmärk-
ning av Härsjöns biotopskyddsområde, tillgänglighetsanpassning i Assbergs raviners 
naturreservat och arbeten inför bildandet av reservat på Gallåsen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beviljar miljönämnden disposition av medel ur natur-
vårdsfonden till satsningar på Assbergs raviners naturreservat, biotop-
skyddsområdet vid Härsjön i Hyssna och bildande av naturreservat på Gal-
låsen om totalt 200 000 kronor. 

 
- Finansiering sker ur kommunreserven med 100 000 kronor 2018 och 100 

000 kronor 2019 

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunstyrelsen beviljar miljönämnden disposition av medel ur naturvårds-
fonden till satsningar på Assbergs raviners naturreservat, biotopskyddsområ-
det vid Härsjön i Hyssna och bildande av naturreservat på Gallåsen om totalt 
200 000 kronor. 
 
Finansiering sker ur kommunreserven med 100 000 kronor 2018 och 100 000 
kronor 2019 

Förslaget antas 

________________ 
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            § 227/2018 Dnr 2018–244 003 
 

Dataskyddsombud efter 1 januari 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslutar att Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud 
efter den 31 december 2018 fram tills dataskyddsombudet som rekryteras på-
börjar sin tjänst. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 

Ärendet  

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig inom kom-
munen ha ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen har utsett ett tillfälligt data-
skyddsombud fram till den 31 december 2018, under tid som omorganisation och re-
krytering sker vid kommunledningskontoret. Beslut behöver nu fattas om vem som 
ska ha uppdraget därefter.  

 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud efter den 31 december 2018 fram tills 
dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin tjänst. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  
Kommunstyrelsens beslutar att Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud efter 
den 31 december 2018 fram tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin 
tjänst. 

Förslaget antas 

________________ 
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             § 228/2018 Dnr 2018–605 049 

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Leif Sternfeldt till styrelsen för  
Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Kommunstyrelsens fattar beslut 

Ärendet  

Kommunen har den 26 oktober 2018 mottagit en inbjudan till nominering av 
ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening (Kommuninvest).  

Valberedningen för Kommuninvest inbjuder medlemmarna i föreningen att nominera 
en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter 
sker vid den ordinarieföreningsstämman torsdagen den 11 april 2019. Styrelsen be-
står för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 november 

Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) med instämmande från Lisa Dahlberg (S) föreslår att 
Leif Sternfeldt nomineras till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar arbetsutskottet och finner att arbetsutskottet beslutar  

enligt Tomas Johanssons förslag. 

________________ 
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            § 229/2018 Dnr 2018–633 107 
 

Information om val av styrelse för Marks kommuns bolag 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet  

Bolagsstyrelse väljs för en period av fyra år, motsvarande mandatperioden, och val 
ska nu förrättas.   

Bolagsordningen anger att bolagsstyrelsen utses av kommunfullmäktige i Marks kom-
mun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfull-
mäktige förrättats intill den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kom-
munfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bo-
lagets styrelse. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 november. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

________________ 
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            § 230/2018 Dnr 2018–437 046 

Mångfalds-, jämlikhets och tillgänglighetsstipendium 2018 

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela mångfalds-, jämlikhets 
och tillgänglighetsstipendium till Marbo Olympic. 
 
Marbo Olympic tilldelas stipendiet med motiveringen att laget har en positiv   
laganda och alla spelare får vara med utifrån sina förutsättningar. Det är ett 
lag där alla hjälps åt och som sprider mycket glädje till sin omgivning. 
 

Ärendet  

Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 70, beslutat att inrätta ett pris/stipen-
dium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisationer eller enskilda 
personer som utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, främlingskap eller diskri-
minering i alla former. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury och utser stipen-
diat som tilldelas 10 000 kronor 

Det har inkommit 7 stycken nomineringar.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 november. 
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträden den 21 november § 
217 
 
Dagens sammanträde 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 
 
Arbetsutskottets enas om att årets stipendium ska tilldelas Marbro Olympic. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela mångfalds-, jämlikhets 
och tillgänglighetsstipendium till Marbo Olympic. 

Marbo Olympic tilldelas stipendiet med motiveringen att laget har en positiv   
laganda och alla spelare får vara med utifrån sina förutsättningar. Det är ett 
lag där alla hjälps åt och som sprider mycket glädje till sin omgivning. 

Förslaget antas 

________________ 
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            § 231/2018  

Information om arbetsmiljöpolicy för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Roger Haglund, personalchef, informerar om ett förslag till ny arbetsmiljöpo-
licy för Marks kommun. Kommunen saknar för tillfället en arbetsmiljöpolicy 
och det är en angelägen fråga att anta en ny policy. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen noteras och finner att så sker. 

________________ 
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            § 232/2018   

Ansökan om lantmäteriförrättningar för väganläggningar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos  
lantmäteriet om bildande av gemensamhetsanläggning för skogsväg mellan 
Ryda och Öresjö. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos  
lantmäteriet om utplånande av gemensamhetsanläggning för vägar i delar av 
Hyssna samt reglering av fastighet till kommunalt ägandeskap. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos lantmäte-
riet om ledningsrätt för väganläggningarna i Ryda-Öresjö samt Hyssna. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendet  
Ärendet rör ansökan om två lantmäteriförrättningar för väganläggningar och kommun-
styrelsen kan fatta besluta om denna typen av ansökan.  
 
Den ena väganläggningen går mellan Ryda i Sätila till Öresjö i Ubbhult och beträffande 
väganläggningen är planen att bilda en gemsamhetsanläggning där lantmäteriet utre-
der andelar för berörda markägare samt kommunen. 

Den andra väganläggningen berör Hyssna där en utredning visar att utplånandet av 
den befintliga gemsamhetsanläggningen är en den mest fördelaktiga lösningen för att 
kunna hantera kommande ombyggnationer av vägnätet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ansöker hos lantmäteriet om bildande av gemensamhets-
anläggning för skogsväg mellan Ryda och Öresjö. 
 
Kommunstyrelsens ansöker hos lantmäteriet om utplånande av gemensam-
hetsanläggning för vägar i delar av Hyssna samt reglering av fastighet till 
kommunalt ägandeskap. 

Dagens sammanträde 

Projektledare Karin Ahlgren redogör för ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos  
lantmäteriet om bildande av gemensamhetsanläggning för skogsväg mellan 
Ryda och Öresjö. 
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Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos  
lantmäteriet om utplånande av gemensamhetsanläggning för vägar i delar av 
Hyssna samt reglering av fastighet till kommunalt ägandeskap. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos lantmäte-
riet om ledningsrätt för väganläggningarna i Ryda-Öresjö samt Hyssna. 
 
 
 
Förslaget antas. 

 

________________ 
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            § 233/2018 Dnr 2018–221 255 

Förslag till nyttjanderättsavtal för Horreds sportklubb  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja nyttjanderättsavtal för elljusspår på fas-
tigheterna Loftsgården 1:23, Horred 1:3, och Horred 1:5. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendet  

Horreds Sportklubb har ansökt om att få gräva ner befintligt luftburet elljusspår i  
kommunal mark. Det luftburna elljusspåret anlades 1984 och är idag i behov av upp-
rustning. Elljusspåret har under 2018 grävts ned utefter befintlig sträckning.  

Kultur- och fritidsnämnden har beviljat bidrag till föreningen för åtgärderna i beslutet 
2017-10-11, KFN § 88/2017.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 november 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja nyttjanderättsavtal för elljusspår på fastigheterna 

Loftsgården 1:23, Horred 1:3, och Horred 1:5 

Dagens sammanträde 

Ria Andersson, exploateringsingenjör, redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja nyttjanderättsavtal för elljusspår på  
fastigheterna Loftsgården 1:23, Horred 1:3, och Horred 1:5. 

Förslaget antas 

________________ 
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            § 234/2018 Dnr 2018–519 214 

Förslag till detaljplan i centralorten vid Vråsjön 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka en ansökan om detaljplan för bostäder 
på del av Kinna 24:125 till Plan- och byggnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta kontakt 
med angränsande markägare i syfte att köpa in mark enligt FÖP alternativt 
inleda samarbete kring plan. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 

Ärendet  

Plan- och byggnadsnämnden lyfte på nämndsammanträdet den 20 juni 2018 frågan 
om ett stort behov av att få fram nya villatomter i centralorten vid Vråsjön.  

Plan- och byggnadsnämnden gav den 20 juni 2018 förvaltningen i uppdrag att formu-
lera skrivelse om planuppdrag till Kommunstyrelsen. Uppdragen innebär att kommun-
styrelsens budget ska belastas av projektet.  

Områdena är utpekade i den fördjupande översiktsplanen (FÖP) för Kinna, Skene, och 
Örby, KF § 120/2010, 21 september 2010. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 27 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka en ansökan om detaljplan för bostäder på del av 
Kinna 24:125 till Plan- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta kontakt med an-
gränsande markägare i syfte att köpa in mark enligt FÖP alternativt inleda samarbete 
kring plan. 

Dagens sammanträde 

Lars Jönsson och Jörgen Heurlin från bygg- och miljökontoret redogör för 
ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka en ansökan om detaljplan för bostäder på del av 
Kinna 24:125 till Plan- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta kontakt med an-
gränsande markägare i syfte att köpa in mark enligt FÖP alternativt inleda samarbete 
kring plan. 

Förslaget antas 
________________ 
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§ 235/2018   

Information om marknäringsdagen 

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda kommunstyrelsens  
ledamöter och ersättare att delta på marknäringsdagen 2019. 
 

Dagens sammanträde 

Den 11 april 2019 är det marknäringsdag. Ordföranden föreslår att  
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska erbjudas att delta på dagen. 

Beslutsgång 

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

 
________________ 
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            § 236/2018  

Information från kommundirektören 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg informerar att socialförvaltningen har en  
tillförordnad förvaltningschef som heter Talieh Ashjari. Mats Lilienberg infor-
merar även att förvaltningschefen på bygg- och miljökontoret har avslutat sin 
tjänst. Tills en ny förvaltningschef finns på plats har Viktoria Bengtsson gått in 
som chef för plan- och byggenheten och Kennet Jonsson är chef för miljöen-
heten. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen noteras och finner att så sker. 

 
________________ 
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            § 237/2018  

Information om forum för barn och unga   

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) informerar att hon har varit på Forum för barn och 
unga som arrangeras av Marks kommun. Kommunens arbete kring FNs barn-
konvention kommer bli allt viktigare då barnkonventionen ska bli svensk lag 
år 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen noteras och finner att så sker. 

 
________________ 
 
 
 


