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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-08.55.

Beslutande

S
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Lisa Dahlberg
Niklas Herneryd
Leif Sternfeldt tjänstgör för Lena Ferm Hansson
Tomas Johansson
Lars-Inge Andersson
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KD

Ej tjänstgörande ersättare
Peter Landgren
Tomas Ekberg
Elise Arnell

Övriga närvarande

Utses att justera

Tomas Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset i Kinna, den 28 augusti

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

§

195-196

Ellen Player Pellby

Lisa Dahlberg

Tomas Johansson

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 195-196

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Datum för anslags
uppsättande

2019-08-28

Datum för anslags
nedtagande

2019-09-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset i Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Nya avgifter utifrån lagen om tobak och liknande
produkter

§ 195

Sponsoravtal mellan Marks kommun och Marbo Basket

§ 196

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 195/2019

Dnr 2019-467 806

Nya avgifter utifrån lagen om tobak och liknande produkter
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter (LTLP). Tillståndsavgiften likställs med avgift för
serveringstillståndsansökningar men kvoteras till 70 % motsvarande 8 400 kr
per ansökan.
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälningsavgift.
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021.
Detta beslut ersätter ksau § 175/2019.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________________
Lisa Dahlberg
Ordförande

____________________
Tomas Johansson
Justerande

Ärendet
Den 12 december 2018 beslutade Riksdagen om en lag om tobak och
liknande produkter, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).
Lagen trädde i kraft 1 juli 2019. En av nyheterna i och med lagen är tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Kommunerna gavs i samband med
införandet ett utökat tillsynsansvar jämfört med den tidigare lagstiftningen
inom området.
Socialnämnden har i § 54/2019 föreslagit att nya avgifter antas i Marks
kommun med anledning av den nya lagen. Nämnden föreslår att avgiften
likställs med avgifterna för serveringstillståndansökningar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 175, där följande föreslås:
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter (LTLP). Ingen tillståndsavgift för tobak och
liknande produkter tas ut för år 2019, utan först år 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälningsavgift.
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson och enhetschef Annette Eriksson redogör för
ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter (LTLP). Tillståndsavgiften likställs med avgift för
serveringstillståndsansökningar men kvoteras till 70 % motsvarande 8 400 kr
per ansökan.
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälningsavgift.
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021.
Detta beslut ersätter ksau § 175/2019.
Förslagen antas.

Expedieras till:
Socialnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 196/2019

Dnr 2019-482 807

Sponsoravtal mellan Marks kommun och Marbo Basket
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2019/2020 med
300 000 kronor.
Kommundirektören får i uppdrag att utvärdera nuvarande riktlinjer för
sponsring samt underteckna avtalet för kommunens räkning.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Paragrafen förklaras omedelbart justeras.

_____________________
Lisa Dahlberg
Ordförande

_______________________
Tomas Johansson
Justerande

Ärendet
Sedan 2006 har Marks kommun haft ett sponsoravtal (samarbetsavtal) med
basketklubben BK Marbo Basket kring marknadsföring av Marks kommun. Nuvarande avtal gäller för en period om tre år (spelår 2016/2017 - 2018/2019)
och löper ut i samband med att spelsäsongen 2018/2019 avslutas.
I ansökan daterad 2019-04-15 föreslår BK Marbo en förlängning av
samarbetsavtalet för säsongerna 2019-2022.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 187, där följande föreslås:
Ärendet återremitteras för att revideras så att förslag till beslut överensstämmer med Marks kommuns riktlinjer för sponsring.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2019/2020 med
300 000 kronor.
Kommundirektören får i uppdrag att utvärdera nuvarande riktlinjer för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sponsring samt underteckna avtalet för kommunens räkning.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

