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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-11.50.
Paus klockan 09.45-10.00.

Beslutande

S
L
C
M
KD

Lisa Dahlberg
Niklas Herneryd
Lena Ferm Hansson
Tomas Johansson
Lars-Inge Andersson

C
S
M

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Sternfeldt
Christopher Thorsson
Tomas Ekberg

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Lars Landrö, kanslichef §§ 197-204
Karin Hydén, ekonomichef §§ 204-207
Kristian Johansson, ekonom §§ 204-207
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 198-199
Martin Bertilsson, upphandlingschef § 199
Sanna Nadj, exploateringsingenjör §§ 201-203
Lars Jönsson, enhetschef §§ 201-204
Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 204-207
Kennet Jonsson, miljöchef § 204
Monica Bergsten, miljöstrateg § 204
Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 206-207
Sara Andersson, ekonom § 206-207
Utses att justera

Tomas Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset i Kinna, den 20
september

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

§ 197-207
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 §§ 197-207

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Datum för anslags
uppsättande

2019-09-20

Datum för anslags
nedtagande

2019-10-12

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset i Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Ansökan om borgen från Örestens flygklubb

§ 197

Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige

§ 198

Utredning avseende behov av underlag för införande av lagen om
valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet

§ 199

Förslag till budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst 2020-2022

§ 200

Förslag till rivning av scen i Stationsparken, Kinna

§ 201

Förslag till markanvisningstävling för Kinna centrum

§ 202

Förslag till markanvisningstävling för Smälteryd

§ 203

Information om miljöstatusrapport 2018

§ 204

Utökning av borgensåtagande för tillfällig finansiering av
bredbandsutbyggnad till Fiber för lstorp och Öxnevalla ekonomisk
förening

§ 205

Information om delårsrapport för kommunstyrelsen

§ 206

Information om delårsrapport för Marks kommun

§ 207

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197/2019

Dnr 2019-466 109

Ansökan om borgen från Örestens flygklubb
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunal borgen beviljas för Örestens flygklubb med ett belopp upp till
2 500 000 kronor och gäller till den 31 december 2029. Borgensåtagandet
kan därefter förlängas efter omprövning.
Borgensavgift tas inte ut.
Till säkerhet för borgensåtagandet ska Örestens flygklubb till Marks kommun
ställa bottenpantbrev i fastigheten motsvarande 100 procent av borgensåtagandet.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Örestens flygklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för
att kunna finansiera ett köp av Örestens flygfält där flygklubben har sin
verksamhet.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunal borgen beviljas för Örestens flygklubb med ett belopp upp till
2 500 000 kronor och gäller till den 31 december 2029. Borgensåtagandet
kan därefter förlängas efter omprövning.
Borgensavgift tas inte ut.
Till säkerhet för borgensåtagandet ska Örestens flygklubb till Marks kommun
ställa bottenpantbrev i fastigheten motsvarande 100 procent av borgensåtagandet.

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

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunal borgen beviljas för Örestens flygklubb med ett belopp upp till
2 500 000 kronor och gäller till den 31 december 2029. Borgensåtagandet
kan därefter förlängas efter omprövning.
Borgensavgift tas inte ut.
Till säkerhet för borgensåtagandet ska Örestens flygklubb till Marks kommun
ställa bottenpantbrev i fastigheten motsvarande 100 procent av borgensJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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åtagandet.
Förslagen antas.

Expedieras till:
Örestens flygklubb

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 198/2019

Dnr 2019-587 001

Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsordning för kommunfullmäktige ersätts med upprättat förslag.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Arbetsordningen för kommunfullmäktige antogs 2015 i början av förra
mandatperioden och behöver nu ses över när det är ny mandatperiod.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsordning för kommunfullmäktige ersätts med upprättat förslag.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och kommunsekreterare Ellen Player
Pellby redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att arbetsordning för kommunfullmäktige ersätts med
upprättat förslag.
Förslaget antas.

Expedieras till:
Demokratiberedningen
Valberedningen

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 199/2019

Dnr 2017-281 733

Utredning avseende behov av underlag för införande av lagen om
valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för att utreda hur omfattande arbete som krävs av
socialförvaltningen för införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) i daglig
verksamhet, sett till kostnader för arbetsinsats samt konsekvenser för
brukare.

Ärendet
Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner
och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala
verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och
omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Beslut om att införa valfrihetssystem för respektive verksamhet tas av kommunfullmäktige.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun inför valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV.
Socialnämnden får i uppdrag att, som ansvarig för kommunens funktionshinderområde enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS), genomföra upphandling enligt lag om valfrihetssystem (LOV) för daglig verksamhet så att LOV i daglig verksamhet kan
gälla från och med 30 juni 2020.
Kommunfullmäktiges uppdrag 24 november 2016, § 153, till socialnämnden
att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut om LOV för
daglig verksamhet förklaras fullgjort.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist, kanslichef Lars Landrö och
upphandlingschef Martin Bertilsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Niklas Herneryd (L) yrkar på återremiss för att utreda hur omfattande arbete
som krävs av socialförvaltningen för införande av valfrihetssystem (LOV) i
daglig verksamhet, sett till kostnader för arbetsinsats samt konsekvenser för
brukare.
Lars-Inge Andersson (KD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Niklas Herneryds (L) förslag om återremiss mot Lars-Inge
Anderssons (KD) förslag om att ärendet ska avgöras idag, och finner att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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arbetsutskottet antar Niklas Herneryds (L) förslag.

Expedieras till:
Socialnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 200/2019

Dnr 2019-491 106

Förslag till budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst 2020-2022
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade 2019-05-24 att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2020 - 2022.
Vidare beslutade direktionen att förslaget översänds förbundsmedlemmarna
för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 på
direktionsmötet den 2019-09-27.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhetsplan
2020 – 2022 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns.
Förslaget antas.

Expedieras till:
Tolkförmedling Väst

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 201/2019

Dnr 2019 441 299

Förslag till rivning av scen i Stationsparken, Kinna
Arbetsutskottets beslut
Teknik- och servicenämndens förslag att riva scenen i Stationsparken i Kinna
godkänns. Rivningsbeslutet ska verkställas innan årsskiftet 2019, och häcken
som omger Stationsparken ska klippas ned.
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att söka rivningslov för
åtgärden.
Rivningen finansieras av Kommunstyrelsens driftbudget.
Iordningsställande av marken finansieras inom ramen av gata/parks
investeringsbudget.
Teknik- och serviceförvaltningen ska överväga om materialet från rivningen
kan återbrukas.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har i översänt beslut § 50/2019 föreslagit att
scenen i Stationsparken i Kinna ska rivas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 augusti 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna teknik- och servicenämndens förslag att riva scenen i Stationsparken, Kinna.
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att söka rivningslov för
åtgärden.
Rivningen finansieras av Kommunstyrelsens driftbudget.
Iordningsställande av marken finansieras inom ramen av gata/parks
investeringsbudget.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordföranden föreslår att rivningsbeslutet ska verkställas innan årsskiftet
2019, samt att häcken som omger Stationsparken ska klippas ned.
Lena Ferm-Hansson (C) föreslår att teknik- och serviceförvaltningen ska överväga om materialet från rivningen kan återbrukas.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden föreslår följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och servicenämndens förslag att riva scenen i Stationsparken i Kinna
godkänns. Rivningsbeslutet ska verkställas innan årsskiftet 2019, och häcken
som omger Stationsparken ska klippas ned.
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att söka rivningslov för
åtgärden.
Rivningen finansieras av Kommunstyrelsens driftbudget.
Iordningsställande av marken finansieras inom ramen av gata/parks
investeringsbudget.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm-Hanssons
(C) förslag, och finner att förslaget antas.

Expedieras till:
Teknik- och servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 202/2019

Dnr 2019-623 253

Förslag till markanvisningstävling för Kinna centrum
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Metoden ”markanvisningstävling” ska användas för exploateringsområdet
Kinna centrum.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Förslag finns om att använda metoden ”markanvisningstävling” för
markförsäljning vid Kinna centrum.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 augusti 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att metoden markanvisningstävling ska användas
för exploateringsområdet Kinna centrum.

Dagens sammanträde
Exploateringsingenjör Sanna Nadj redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår, med instämmande av Niklas Herneryd (L), att metoden
”markanvisningstävling” ska användas för exploateringsområdet Kinna
centrum.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 203/2019

Dnr 2019-624 253

Förslag till markanvisningstävling för Smälteryd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Metoden ”markanvisningstävling” ska användas för exploateringsområdena
Smälteryd.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Förslag finns om att använda metoden ”markanvisningstävling” för
markförsäljning på Smälteryd, del av Lygnersvider 1:29.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 augusti 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att metoden markanvisningstävling ska användas
för exploateringsområdena Smälteryd.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att metoden ”markanvisningstävling” ska användas för
exploateringsområdena Smälteryd.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 204/2019

Dnr 2019-66 403

Information om miljöstatusrapport 2018
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Miljöstrateg Monica Bergsten ger arbetsutskottet information om miljöstatusrapport 2018.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 205/2019

Dnr 2016-372 045

Utökning av borgensåtagande för tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad till Fiber för lstorp och Öxnevalla ekonomisk förening
Arbetsutskottets beslut
Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening beviljas utökning av
kommunal borgen för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad från 5 710 880 kr till 7 217 392 kr. Borgen gäller som tidigare
längst till 2021-02-01. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören
att vid behov förlänga borgensåtagandet med upp till tre månader fram till
2021-05-01.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att bevilja kommunal borgen till
Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening för lån som avser tillfällig
finansiering av bredbandsutbyggnad. Borgen är satt till 5 710 880 kronor och
gäller, efter beslut om förlängning 2019-01-16, som längst till 2021-02-01.
Föreningen har den 20 augusti 2019 ansökt om att borgensåtagandet utökas
till 7 217 392 kr i enlighet med nytt bidragsbeslut från Länsstyrelsen.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 augusti 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening beviljas utökning av
kommunal borgen för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad från 5 710 880 kr till 7 217 392 kr. Borgen gäller som tidigare
längst till 2021-02-01. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören
att vid behov förlänga borgensåtagandet med upp till tre månader fram till
2021-05-01.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening beviljas utökning av
kommunal borgen för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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utbyggnad från 5 710 880 kr till 7 217 392 kr. Borgen gäller som tidigare
längst till 2021-02-01. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören
att vid behov förlänga borgensåtagandet med upp till tre månader fram till
2021-05-01.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.
Förslagen antas.

Expedieras till

Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 206/2019

Dnr 2019-433 042

Information om delårsrapport för kommunstyrelsen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén ger arbetsutskottet information om preliminär
prognos för kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(18)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-09-11

§ 207/2019

Dnr 2019-431 042

Information om delårsrapport för Marks kommun
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson ger arbetsutskottet information om preliminär
prognos för årets utfall.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

