SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20

Plats och tid

Hyltenäs och Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan
08.30-16.45 Ajournerat 10.10-10.30, 12.20-13.00 15.20-15.25

Beslutande

S
L
C
S

Övriga närvarande

M
KD

Lisa Dahlberg
Niklas Herneryd
Lena Ferm Hansson kl 08:30-12.20
Peter Landgren tjänstgör för Lena Ferm Hansson kl. 13.0016.45
Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson
Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson

S
S

Ej tjänstgörande ersättare
Peter Landgren kl. 08.30-12.20
Christopher Thorsson
Tjänstemän
Lars Landrö, tjänsteförrättande kommundirektör
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Magnus Palm, förvaltningschef §§ 54
Karin Hydén, ekonomichef §§ 54,
Pelle Pellby, Boråsregionen §§ 54
Karin Björklind, Boråsregionen §§ 54
Maya Hultgren Saksi, kommunikation- och näringslivschef
§§ 54
Talieh Ashjari, tf. förvaltningschef §§ 54
Marit Haglund, verksamhetskontroller §§ 54
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 55,56
Maria Sivedal, utredare §§ 57, 60
Ria Andersson, exploateringsingenjör §§ 58, 59
Victoria Bengtsson, enhetschef §§ 58, 59
Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 61–74
Krister Johansson, ekonom §§ 61–74
Roger Haglund, personalchef §§ 61–62
Sara Andersson, praktikant §§ 61–74
Andreas Lybacken, utvecklingsledare §§ 75
Niklas Gusténius, tf. förvaltningschef §§ 75
Anders Lundkvist, Utvärderingsringen §§ 75
Susanne Lindqvist, Utvärderingsringen §§ 75

Utdragsbestyrkande
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2019-03-20

Utses att justera

Elise Arnell

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 27 mars
§§ 54–77

Underskrifter Sekreterare
Henrik Yrlid
Ordförande
Lisa Dahlberg
Justerande
Elise Arnell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 54–77

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Datum för anslags
uppsättande

2019-03-27

Datum för anslags
nedtagande

2019-04-18

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Samtal om struktur- och framtidsbild i Boråsregionen

§ 54

Avtalssamverkan om GIS-tjänster

§ 55

Samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB

§ 56

Information om åtgärdsvalstudie för väg 156

§ 57

Förslag till riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och
exploateringsavtal

§ 58

Förslag till markanvisningsavtal med Interiörhuset i Väst AB

§ 59

Subvention av ungdomar och äldres resor med kollektivtrafik

§ 60

Bokslutsberedning

§ 61

Årsredovisning för Marks kommun

§ 62

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 samt
utökning av investeringsanslag 2019

§ 63

Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse
till stipendier vid lantmanna- och lanthushållsskor

§ 64

Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till
förmån för sommarkoloniverksamhet

§ 65

Årsredovisning 2018 för Arvid Karlsson stiftelse

§ 66

Räkenskapssammandrag 2018 för kommunstyrelsen förvaltade
stiftelser

§ 67

Räkenskapssammandrag för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser

§ 68

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för dotterbolagen
i Spinnerskankoncernen

§ 69

Instruktion till ombud vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark
AB

§ 70

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet

§ 71

Slutredovisning- Om och tillbyggnad av Skene avloppsreningsverk
(ARV)

§ 72

Slutredovisning- Omläggning av VA-ledning Kyrkogatan

§ 73

Slutredovisning- Utbyggnad VA-ledning Solvik

§ 74

Information om föreningsstöd i Marks kommun

§ 75

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avstämning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag
och motioner

§ 76

Meddelanden

§ 77

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54/2019

Samtal om struktur- och framtidsbild i Boråsregionen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Karin Björklind och Pelle Pellby från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
informerar om kommunalförbundets arbete med struktur- och framtidsbild.
Kommunalförbundets direktion ska på sikt anta ett dokument som behandlar strukturoch framtidsbild för Boråsregionen. Inför att det sker har kommunalförbundet möten
med representanter från medlemskommunerna för att diskutera vilka utmaningar som
kommunerna står inför samt förstå vilken framtidsbild som kommunerna
vill uppnå.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet tillsammans med övriga
som har bjudits in till samtalet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om information kan noteras och finner att så sker.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55/2019

Dnr 2019–147 050

Avtalssamverkans om GIS-tjänster
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun ingår avtalssamverkan med Svenljunga kommun angående
GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.

Ärendet
Sedan 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun om att
någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad avtalssamverkan. Mellan Marks och Svenljunga kommun har fråga uppkommit om att ha
avtalssamverkan gällande användning av geografiskt informationssystem (GIS).

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 6 mars.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun ingår avtalssamverkan med Svenljunga kommun angående GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsen fattar beslut

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lena Ferm Hansson (C) med instämmande från Elise Arnell (KD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun ingår avtalssamverkan med Svenljunga kommun angående GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.
Förslaget antas.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56/2019

Dnr 2016–346 255

Samarbetsavtal med Vatten Eldistribution AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun tecknar samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB i enlighet med framtaget förslag.

Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB önskar teckna ett samarbetsavtal med kommunen gällande
markupplåtelseavtal för att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande,
samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god planering.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 5 februari.

Förvaltningens förslag till beslut

Marks kommun tecknar samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB i enlighet med
framtaget förslag.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun tecknar samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB i enlighet med
framtaget förslag.
Förslaget antas.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57/2019

Dnr 2019–26 512

Information om åtgärdsvalstudie för väg 156
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras

Ärendet
Trafikverket arbetar med att ta fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 156 mellan
väg 40 och länsgränsen mot Jönköpings län. Arbetet drivs av Trafikverket i nära samarbete med kommunerna längs sträckan, Västtrafik, Boråsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra underlag till hur
fördelningen av medel i den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland ska prioriteras.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad 27 februari

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58/2019

Dnr 2019–70 003

Förslag till riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och
exploateringsavtal
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för kommunal mark, markanvisning
och exploateringsavtal.
2. En översyn av riktlinjerna ska göras vid behov en gång per mandatperiod.
3. Riktlinjer för markanvisning och försäljning av kommunens mark 2015-0129 KF § 6 upphävs.

Ärendet
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska alla kommuner som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisning. Mark och exploatering på Samhällsutvecklingsenheten har tagit fram förslag på riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 26 februari

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal. En översyn av riktlinjerna ska utföras av Mark och exploatering på Samhällsutvecklingsenheten årligen med återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Dagens sammanträde
Exploateringsingenjör Ria Andersson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal.
En översyn av riktlinjerna ska göras vid behov en gång per mandatperiod.
Riktlinjer för markanvisning och försäljning av kommunens mark 2015-01-29 KF § 6
upphävs.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Lisa Dahlbergs (S) yrkande
och finner att så sket.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59/2019

Dnr 2018–342 253

Förslag till markanvisningsavtal med Interiörhuset i Väst AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB för del av Kråkered 1:17.

Ärendet
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB syftat till att i
samband med planläggning av området säkerställa lämpliga bostäder och utformning
av området.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 24 januari.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och
Interiörhuset i Väst AB för del av Kråkered 1:17.

Dagens sammanträde
Exploateringsingenjör Ria Andersson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Tomas Ekberg (M) med instämmande Elise Arnell (KD) och Niklas Herneryd
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och
Interiörhuset i Väst AB för del av Kråkered 1:17.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60/2019

Dnr 2019–129 530

Subvention av ungdomar och äldres resor med kollektivtrafik
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.
Reservation
Elise Arnell (KD) och Tomas Ekberg (M)

Ärendet
Marks kommun har beslutat, i samband med budget 2015, att subventionera ungdomars och äldres resor i kollektivtrafiken. Under sommarloven 2015, 2016 och 2017
har Marks kommun gjort tillköp från Västtrafik. Inför sommarlovet 2018 beslutade regeringen att det skulle utgå statligt bidrag till resorna under en treårsperiod. När Statens budget för 2019 beslutades 12 december 2018 av riksdagen så ingick inte längre
det statliga bidraget för skolungdomars fria kollektivtrafik under sommarlovet.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 14 februari.

Förvaltningens förslag till beslut

Marks kommun gör tillköp från Västtrafik AB av färdbevis, fritidlov, för ungdomar 1618 år som är folkbokförda i Marks kommun.
Tillköp av färdbevis, fritidlovkort, finansieras via kommunreserven.
Kommundirektören får i uppdrag att se över avtalet med Västtrafik beträffande tillköp
av seniorkort.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet

Ledamöternas förslag till beslut
Elise Arnell (KD) yrkar avslag till förslaget och att de avsatt pengarna istället ska gå
till sommarlovsaktiviteter för barn i behov inom socialförvaltningens verksamhet.
Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till Elise Arnells yrkande
Lisa Dahlberg (S) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lisa Dahlbergs (S)
yrkande eller Elise Arnells (KD) yrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Lisa Dahlbergs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Elise Arnell (KD) och Tomas Ekberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61/2019

Dnr

Bokslutsberedning
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Bokslutsberedningen har under år 2019 haft ett sammanträde för att ta del av
årsrapporter från kommunens nämnder. Det har funnits önskemål att kommunstyrelsens arbetsutskott behöver mer tid för att analyser årsrapporter för
år 2018 samt årsstatistik.

Dagens sammanträde
Verksamhetskontroller Marita Haglund och personalchef Roger Haglund, Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62/2019

Dnr 2018–651 042

Årsredovisning för Marks kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2018 för Marks kommun
godkänns.
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte göra en avsättning till resultatutjämningsreserv för räkenskapsår 2018.

Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun.
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt,
inte minst till den intresserade kommuninvånaren.
I årsredovisningen görs förutom den ekonomiska uppföljningen även en uppföljning av
kvalitén i verksamheten samt vilket arbete som bedrivits i enlighet med de styrdokument som ska följas upp årsvis.
I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 93,5 mnkr för räkenskapsåren
2010–2016. Någon ny avsättning gjordes inte föregående år eftersom reserven bedömdes tillräcklig för att klara en normal konjunkturnedgång. Samma bedömning görs
avseende 2018.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari.

Förvaltningens förslag till beslut

Årsredovisning 2018 för Marks kommun godkänns.
Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2018.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Årsredovisning 2018 för Marks kommun godkänns.
Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2018.
Förslaget antas.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63/2019

Dnr 2018–651 042

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 samt utökning av
investeringsanslag 2019
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.

Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas med 4 mnkr 2019, från 8,6 mnkr till 12,6 mnkr.

2.

Teknik- och servicenämndens investeringsram för Lokalkompletteringar
utökas med 8 mnkr 2019 från 3 mnkr till 11 mnkr.

3.

Teknik- och servicenämnden får investeringsbudget om 11,5 mnkr till
projektet renovering av Kungabergsbadet.

Ärendet
Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och servicenämnden
även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande
ca 5,8 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna
ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring begärs.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projektet renovering
Kungabergsbadet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ge nämnden
investeringsbudget på 11,5 mnkr till projektet.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas med 4
mnkr 2019, från 8,6 mnkr till 12,6 mnkr.
Teknik- och servicenämndens investeringsram för Lokalkompletteringar utökas med 8
mnkr 2019 från 3 mnkr till 11 mnkr.
Teknik- och servicenämnden får investeringsbudget om 11,5 mnkr till
projektet renovering av Kungabergsbadet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas med 4
mnkr 2019, från 8,6 mnkr till 12,6 mnkr.
2. Teknik- och servicenämndens investeringsram för Lokalkompletteringar utökas
med 8 mnkr 2019 från 3 mnkr till 11 mnkr.

3. Teknik- och servicenämnden får investeringsbudget om 11,5 mnkr till projektet renovering av Kungabergsbadet.

Förslaget antas
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64/2019

Dnr 2019–152 046

Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till
stipendier vid lantmanna- och lanthushållsskolor
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
2. att årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till
stipendier för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor godkänns.

Ärendet
Styrelsen i Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmannaoch lanthushållsskolor har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid
lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.

-

att årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för
studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid
lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
2. att årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier
för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor godkänns.
Förslaget antas.
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65/2019

Dnr 2019–151 046

Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till
förmån för sommarkoloniverksamhet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
2. att årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611
för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet god-känns.
3. att informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till
förmån för sommarkoloniverksamhet har fattat beslut om upplösning av
stiftelsen noteras.
4. att informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för
sommarkoloniverksamhet har avregistrerats hos Länsstyrelsen noteras.

Ärendet
Styrelsen i Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet
har upprättat årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611.
Årsredovisningen undertecknades av styrelse och revisor i juni 2018.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.

-

att årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611 för
Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet godkänns.

-

att informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för
sommarkoloniverksamhet har fattat beslut om upplösning av stiftelsen noteras.

-

att informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet har avregistrerats hos Länsstyrelsen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar
-

att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018.

-

att årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611 för
Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet godkänns.

Justerandes sign
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-

att informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för
sommarkoloniverksamhet har fattat beslut om upplösning av stiftelsen noteras.

-

att informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet har avregistrerats hos Länsstyrelsen noteras.

Förslaget antas.
_________________

Justerandes sign
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§ 66/2019

Dnr 2019–150 046

Årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons Stiftelse
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamheten 2018.
2. att årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.

Ärendet
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret
2018.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten
2018.

-

att årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar
-

att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten
2018.

-

att årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.

Förslaget antas.
_________________

Justerandes sign
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§ 67/2019

Dnr 2019–148 046

Räkenskapssammandrag 2018 för av kommunstyrelsen förvaltade
stiftelser
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens
förvaltning godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari.

Förvaltningens förslag till beslut

Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.
Förslaget antas.
_________________
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§ 68/2019

Dnr 2019–149 046

Räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olssons
stiftelser
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas
ansvarsfrihet för verksamheten 2018.
2. att räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olsson
stiftelser godkänns.

Ärendet
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta
räkenskapssammandrag för räkenskapsåret 2018.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för
verksamheten 2018.

-

att räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser
godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar
-

att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för
verksamheten 2018.

-

att räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns.

Förslaget antas.
_________________

Justerandes sign
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§ 69/2019

Dnr 2019–52 107

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för dotterbolagen i
Spinnerskankoncernen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner
till ombuden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme
AB och Marks Fastighets AB.
1. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och
årets vinst sammantaget 149 965 061 kronor delas 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor per aktie ut till aktieägaren och 149 313 861 kronor
balanseras i ny räkning.
2. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets
förlust sammantaget 24 400 694 kronor balanseras i ny räkning.
3. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets
förlust sammantaget 13 142 672 kronor balanseras i ny räkning.
4. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare
Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens
bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie
revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
5. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande
respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive
21 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till
lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
6. Arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension,
för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och
med 66 års ålder.

Ärendet
Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskan-koncernen ska följande
beslut fattas vid bolagens årsstämmor:

Justerandes sign
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•
•
•
•
•

fastställande av resultat- och balansräkning
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer
val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren
givna instruktioner.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks
Fastighets AB.
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och
balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget
149 965 061 kronor delas 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor per aktie ut till
aktieägaren och 149 313 861 kronor balanseras i ny räkning.
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och
balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget
24 400 694 kronor balanseras i ny räkning.
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och
balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget
13 142 672 kronor balanseras i ny räkning.
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2018.
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings
PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och
Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet
med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 %
av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB
och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
Arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning.
Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.
Justerandes sign
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Dagens sammanträde
Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande
Kommunfullmäktige beslutar att:
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till
ombuden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och
Marks Fastighets AB.
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och
balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget
149 965 061 kronor delas 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor per aktie ut till
aktieägaren och 149 313 861 kronor balanseras i ny räkning.
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och
balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget
24 400 694 kronor balanseras i ny räkning.
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och
balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget
13 142 672 kronor balanseras i ny räkning.
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings
PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda
revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor utses
Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt
räkning.
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet
med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i
Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice
ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsarbetstiden.
Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar
5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice
ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden.
Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar
för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
Arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma
procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension,
för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven
pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till
och med 66 års ålder.
Förslaget antas.
_________________
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§ 70/2019

Dnr 2019-51 107

Instruktion till ombud vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark
AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB:
1. Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
2. Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget
45 925 283 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att
styrelsen inte fattar annat beslut.
3. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande
respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår
för 20 timmar.
4. Att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter höjs med samma procent-sats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för
närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med
66 års ålder.
5. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Att fastställa nedanstående styrdokument:
Dokumentnamn
Beslutsnivå Datum
1. Budget 2019–2022
Kf
2018-12-17
2. Vision och mål för
Kf
2018-12-17
Marks kommun 2019
3. Reglemente med
Kf
2018-06-20
bestämmelser om
ersättning till kommunalt
förtroendevalda
4. Revidering av
Kf
2018-03-28
folkhälsopolicy
5. Program för uppföljning
Kf
2018-12-17
och insyn av verksamheter
som utförs av privata
utförare
6. Riktlinjer för
Ks
2018-04-25
personuppgiftshantering
Att fastställa revidering av följande dokument:
Dokumentnamn
Beslutsnivå Datum
1. Bolagsordning för
Kf
2018-05-17
Spinnerskan i Mark AB
2. Riktlinjer för sociala
Ks
2018-04-25
medier
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Ärendet
Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens
helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets
AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för
varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning
där samtliga bolag ingår.
Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid
bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning:
•
•
•

fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Övriga beslut som enligt bolagsordningen ska fattas vid bolagets årsstämma är:
•
•

fastställande av styrelse- och revisionsarvode
val av revisor samt suppleant

Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut
enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars

Förvaltningens förslag till beslut

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB:
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 45
925 283 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2018. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i
Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive
vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5
procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.
Att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning.
Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas
Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Justerandes sign
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Att fastställa nedanstående styrdokument:
Dokumentnamn
Budget 2019-2022
Vision och mål för Marks kommun 2019
Reglemente med bestämmelser
om ersättning till kommunalt
förtroendevalda
Revidering av folkhälsopolicy
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs
av privata utförare
Riktlinjer för personuppgiftshantering

Beslutsnivå

Datum

§

Kf

2018-12-17

212

Kf

2018-12-17

200

Kf

2018-06-20

109

Kf

2018-03-28

39

Kf

2018-12-17

201

Ks

2018-04-25

71

Beslutsnivå

Datum

§

Kf

2018-05-17

85

Ks

2018-04-25

70

Att fastställa revidering av följande dokument:
Dokumentnamn
Bolagsordning för Spinnerskan i
Mark AB
Riktlinjer för sociala medier

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar:
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB:
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 45
925 283 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda
i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande
respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för
20 timmar.
Att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för
Justerandes sign
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närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års
ålder.
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas
Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Att fastställa nedanstående styrdokument:
Dokumentnamn
Budget 2019-2022
Vision och mål för Marks kommun 2019
Reglemente med bestämmelser
om ersättning till kommunalt
förtroendevalda
Revidering av folkhälsopolicy
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs
av privata utförare
Riktlinjer för personuppgiftshantering

Beslutsnivå

Datum

§

Kf

2018-12-17

212

Kf

2018-12-17

200

Kf

2018-06-20

109

Kf

2018-03-28

39

Kf

2018-12-17

201

Ks

2018-04-25

71

Beslutsnivå

Datum

§

Kf

2018-05-17

85

Ks

2018-04-25

70

Att fastställa revidering av följande dokument:
Dokumentnamn
Bolagsordning för Spinnerskan i
Mark AB
Riktlinjer för sociala medier
Förslaget antas.
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20
§ 71/2019

Dnr 2018–651 042

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2018 bedöms ha varit
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet
De kommunala bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen
och enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskankoncernen: Spinnerskan i
Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars.

Förvaltningens förslag till beslut
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB
och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2018 bedöms ha varit förenliga med det
fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar:
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB
och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2018 bedöms ha varit förenliga med det
fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Förslaget antas.
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20
§ 72/2019

Dnr 2019–138 042

Slutredovisning- om- och tillbyggnad av Skene avloppsreningsverk
(ARV)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har färdigställt investeringsprojektet Om- och tillbyggnad
Skene avloppsreningsverk (ARV). Projektet hade ursprungligen en budget på 16 mnkr
men projektet avgränsades till att enbart avse inloppsdelen och ett nytt ställverk i
samband med beslut om Budget 2017–2020. Budgeten reviderades då ned till 5 mnkr.
Syftet med projektet var att förnya Skene ARV för att modernisera och förbättra
reningsprocessen.
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning
mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.
Då projektet ursprungligen var budgeterat till 16 mnkr har teknik- och servicenämnden valt att slutredovisa det.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 februari

Förvaltningens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet Om- och tillbyggnad Skene avloppsreningsverk (ARV) godkänns.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas till nästa sammanträde
och finner att så sker.
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20
§ 73/2019

Dnr 2019–138 042

Slutredovisning- omläggning av VA-ledning Kyrkogatan
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har färdigställt omläggningen av vatten-, spill- och dagvattenledningar på en sträcka av cirka 1 200 m i Kyrkogatan och Vråsjövägen, Kinna.
Syftet med projektet var att förnya ledningsnätet för att minska mängden ovidkommande vatten i avloppsverket samt att minska risken för läckage på de ca: 100 år
gamla vattenledningarna.
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 februari

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet omläggning av
VA-ledning Kyrkogatan godkänns.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas till nästa sammanträde
och finner att så sker.
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20
§ 74/2019

Dnr 2019–138 042

Slutredovisning- Utbyggnad VA-ledning Solvik
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har färdigställt utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar till, och inom, fritidsområdet Solvik. I projektet ingick även en överföringsledning från Mos Strand på cirka 450 meter.
Syftet med projektet var att minska föroreningsbelastningen i Öresjön samt att lösa
avloppsfrågan i omvandlingsområdet Solvik som består av 21 fastigheter.
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning
mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 februari

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet utbyggnad av
VA-ledning Solvik godkänns.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas till nästa sammanträde
och finner att så sker.
_________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20
§ 75/2019

Dnr 2018–224 805

Information om föreningsstöd i Marks kommun
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Företaget Utvärderingsringen har på uppdrag av Marks kommun tagit fram en
utredning. Utredningen visar hur mycket Marks kommunen har gett i
föreningsstöd år 2017. År 2017 gav kommunen cirka 17,5 miljoner kronor i
bidrag fördelat på kontanta bidrag och lokalsubventioner. Det är cirka 230
föreningar som har fått tagit del av någon form av stöd.

Dagens sammanträde
Anders Lundkvist och Susanne Lindqvist från Utvärderingsringen redogör för
utredningen.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20
§ 76/2019

Dnr

Avstämning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag
och motioner
Arbetsutskottets beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 november 2010, § 176, i
samband med aktuell redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få en avstämning avseende
obesvarade motioner och medborgarförslag i mars och september varje år.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets förteckning över obesvarade motioner och
kommunstyrelsen obesvarade medborgarförslag, daterad den 19 mars.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns.
Förslaget antas.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37(37)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20
§ 77/2019

Dnr

Meddelanden
a) Skrivelse från Ung företagsamhet Älvsborg
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

