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 Kommunstyrelsen 
 2018-06-07 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-18-10. 
Paus klockan 14.50-15.05. Ajournering klockan 17.30-17.55.  

  
Beslutande M Tomas Johansson  
 M Anders Lindal 
 C Leif Sternfeldt 
 C Mikael Larsson 
 MBP Henry Sandahl  
 L Rolf Hallberg  
 MBP Henry Sandahl  
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Lisa Dahlberg  
 S Peter Landgren 
 S Christopher Thorsson 
 S AnnSofi Tureson 
 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Anita Lomander 
 V Arthur Thiry 
 MOD Jan-Ola Gustafsson 
 SD Mattias Krantz 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 M Pär-Erik Johansson 
 M Ann Iberius-Orrvik 
 C Eva Åberg Andersson 
 KD Bruno Engström 
 (-) Lennart Svensson 
 KD Lars-Inge Andersson 
 S Efkan Üstündag 
 V Karin Jageby 
 SD Glenn Glansin  
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare  
  Sara Lindeberg, folkhälsosamordnare § 98 
  Malin Fridlund, folkhälsosamordnare § 98 
  Maria Sivedal, kanslichef §§ 99-105 
  Camilla Olsson, näringslivshandläggare § 99 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 101-105 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 101-105 
  Tomas Persson, ekonom §§ 101-105 
  Jasmine El-Nawajhah, ekonom §§ 101-105 
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  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 101-105 
  Roger Haglund, personalchef § 102-105 
  Krister Näsström, IT-chef §§ 100, 102 
  Dennis Reinhold, förvaltningschef barn- och utbildnings- 

förvaltningen § 104 
   
   
  

 
Utses att justera Lisa Dahlberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 15 juni 2018 
  
Underskrifter  Sekreterare   
  Ellen Player Pellby  
    
 Ordförande   
  Tomas Johansson  
    
 Justerande   
  Lisa Dahlberg  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 97-108 
 
Sammanträdesdatum 2018-06-07 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-06-15 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-07-07 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 97 
  
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2017  

§ 98 

  
Samverkan kring Markshow  § 99 
  
Uppdatering av riktlinjer för bredbandsersättning 
 

§ 100 

  
Ansökan om kommunal borgen - Björketorps fiber  § 101 
  
Ekonomisk rapport för Marks kommun till kommunstyrelsen  § 102 
  
Budget 2019-2022 för kommunstyrelsen  § 103 
  
Aprilrapport 2018 för Marks kommun § 104 
  
Aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen § 105 
  
Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda 

§ 106 

  
Anmälan av delegationsbeslut § 107 
  
Meddelanden § 108 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(19) 

 Kommunstyrelsen 
 2018-06-07 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 97/2018  

Förändring av ärendelistan  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärende om reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda tillförs ärendelistan. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärende om reglemente med bestämmelser om  
ersättning till kommunalt förtroendevalda tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  

________________ 
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§ 98/2018 Dnr 2018-163 773   

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Ärendet  
Enligt samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017 - 2020 
tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Marks kommun 
ska parterna årligen följa upp folkhälsoarbetet. Redovisningen 
ska så långt det är möjligt ha ett jämställdhetsperspektiv. Uppföljningen 
ska senast den 25 januari årligen vara Västra Götalandsregionens 
avdelning folkhälsa tillhanda. Uppföljningen ska även skickas till 
kommunstyrelsen i Marks kommun. 
 
Den gemensamt finansierade folkhälsoresursen ansvarar för att  
fortlöpande följa upp och rapportera eventuella avvikelser gällande planerade 
folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning och till kontaktperson 
på avdelning folkhälsa. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 april 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 maj, § 107, 
där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och 
finner att så sker.   

________________ 
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§ 99/2018  Dnr 2017-224 861  

Samverkan Markshow 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på ett separat regelverk kring 
vilka ekonomiska medel som näringslivsorganisationer kan söka av  
kommunen. 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen gällande de kompletterande  
handlingarna.  

Ärendet  
Näringslivsrådet i Marks kommun enades under mötet den 15 december 2017 
att det behövdes ett näringslivsprogram för att tydliggöra kommunens vilje- 
inriktning i näringslivsfrågorna. En arbetsgrupp tillsattes och träffades under 
ett tillfälle i januari 2018 och ett i mars 2018. Ett utkast presenterades under 
rådets möte den 14 mars och detta ska nu skickas på remiss. 
 
Ärendets behandling 
Kommuniedningskontorets tjänsteutlåtande den 19 april 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 april 2018, § 
80. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 maj 2018, § 
97.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 maj, § 115, 
där följande föreslås: 
 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Dagens sammanträde  
Näringslivshandläggare Camilla Olsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
AnnSofi Tureson (S) föreslår med instämmande av Leif Sternfeldt (C), Arthur 
Thiry (V) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) att kommunchefen får i uppdrag att 
ta fram förslag på ett separat regelverk kring vilka ekonomiska medel som 
näringslivsorganisationer kan söka av kommunen.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår AnnSofi Turesons 
(S) förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen gällande 
de kompletterande handlingarna, och finner att så sker. 
 ________________ 
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§ 100/2018  Dnr 2017-470 003 

Uppdatering av riktlinjer för bredbandsersättning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna för bredbandsersättning. 
 
Tidigare antagna riktlinjer för bredbandsersättning upphävs.  
 
Finansiering till ersättning är tidigare tydligt angivet och budgeterat. 

Ärendet  
Nuvarande riktlinjer för bredbandsersättning är skrivna på ett väldigt 
restriktivt sätt. Detta har medfört att det under 2017 inte varit möjligt 
att bevilja någon ersättning för de ansökningar som kommit in till 
kommunen. 
 
Syftet med de nya riktlinjerna är att möjliggöra ersättning till fler 
typer av fiberinstallationer och på så sätt öka bredbandstäckningen 
inom kommunen och därigenom bidra till det uttalade målet i 
bredbandsstrategin. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 maj, § 108, 
där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna för bredbandsersättning. 
 
Tidigare antagna riktlinjer för bredbandsersättning upphävs.  
 
Finansiering till ersättning är tidigare tydligt angivet och budgeterat.  

Dagens sammanträde  
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och 
finner att så sker.   

________________ 
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§ 101/2018 Dnr  2018-238 045 

Ansökan om kommunal borgen - Björketorps fiber  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Björketorps Fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad. 
 
Borgen sätts till 5 331 100 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Läns- 
styrelsen, dock längst fram till 2019-01-31. Om projektet försenas  
bemyndigas kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp 
till tre månader fram till 2019-04-30. 
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-10-31, § 145 
rätt att besluta om kommunal borgen till fiberförening i Marks kommun.  
Sådan borgen ska avse lån för tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad 
för förening som fått bidrag från exempelvis länsstyrelsen för utbyggnaden. 
Björketorps Fiber ekonomisk förening har den 26 april 2018 inkommit med 
ansökan om kommunal borgen på 5 331 100 kronor.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 maj, § 109, 
där följande föreslås: 
 
Björketorps Fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad. 
 
Borgen sätts till 5 331 100 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Läns- 
styrelsen, dock längst fram till 2019-01-31. Om projektet försenas  
bemyndigas kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp 
till tre månader fram till 2019-04-30. 
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och 
finner att så sker.  

________________ 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 10(19) 

 Kommunstyrelsen 
 2018-06-07 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 102/2018  

Ekonomisk rapport för Marks kommun till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen information om finansiell  
rapport per 2018-05-31.  
 
Redovisningschef Lena Arvidsson informerar om nytt avtal för finansiella 
tjänster.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

________________ 
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§ 103/2018  Dnr 2018-47 041 

Budget 2019-2022 för kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Budget 2019–2022 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till  
budgetberedningen för vidare behandling. 
 
Taxor och avgifter för 2019–2022 godkänns.  

Ärendet  
Enligt Marks kommuns styrsystem ska respektive nämnd och styrelse ta fram 
förslag till budget för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag 
som budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till 
budget för kommunens samlade verksamhet.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 maj, § 112, 
där följande föreslås: 
 
Budget 2019–2022 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till  
budgetberedningen för vidare behandling. 
 
Taxor och avgifter för 2019–2022 godkänns.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Karin Hydén, IT-chef Krister Näsström och kommundirektör Mats 
Lilienberg redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och 
finner att så sker.   

________________ 
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§ 104/2018  Dnr 2018-123 042 

Aprilrapport 2018 för Marks kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Återrapportering av särredovisning till kommunstyrelsen av kostnader för 
asylsökande över 18 år noteras. 
 
Kommunstyrelsen ram utökas med 1 miljon kronor för att kunna erbjuda asyl-
sökande ungdomar över 18 år utbildning  under höstterminen.  
Finansiering sker genom kommunreserven.  
 
Äskanden från plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden hanteras i  
separat ärende. Kommunstyrelsen återkommer till nämnderna kring deras  
äskanden.  
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Återrapportering av implementering och efterlevnad av finanspolicyn noteras. 
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
budget i balans. Kommunstyrelsen noterar att det sammanlagda  
prognosticerade underskottet för nämnderna är 30 miljoner kronor. 
 
Aprilrapport 2018 för Marks kommun godkänns.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Reservation 
Ledamöterna har i olika avseenden reserverat sig mot beslut, se respektive 
beslutsgång.  
 
 
 
 
________________  _______________ 
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om  
kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2018 samt en 
prognos för resten av året. Ärendet kan komma att kompletteras till  
behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj 2018 med  
eventuella framställningar som nämnder och styrelser gjort i samband med 
att de har behandlat sina respektive aprilrapporter. 
 
I samband med att aprilrapporten behandlas tas även aktuella ekonomiska 
frågor upp till ställningstagande och beslut. I år är följande återrapporteringar 
aktuella: 
 
• Implementering samt efterlevnad av finanspolicyn som antogs under 2017 
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• Särredovisning av kostnader för asylsökande >18 år enligt KF § 146/2017 
• Framställningar från nämnder 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2018, § 
111, där följande föreslås: 
 
Återrapportering av särredovisning till kommunstyrelsen av kostnader för 
asylsökande över 18 år noteras. 
 
Kommunstyrelsen ram utökas med 1 miljon kronor för att kunna erbjuda asyl-
sökande ungdomar över 18 år utbildning  under höstterminen. Finansiering 
sker genom kommunreserven.  
 
Äskanden från plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden hanteras i  
separat ärende. Kommunstyrelsen återkommer till nämnderna kring deras  
äskanden.   
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Återrapportering av implementering och efterlevnad av finanspolicyn noteras. 
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
budget i balans. Kommunstyrelsen noterar att det sammanlagda  
prognosticerade underskottet för nämnderna är 30 miljoner kronor. 
 
Dagens sammanträde 
Personalchef Roger Haglund, ekonom Kristian Johansson, förvaltningschef 
barn- och utbildningsförvaltningen Dennis Reinhold och redovisningschef Lena 
Arvidsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Anders Lindal (M) och Mattias Krantz (SD) yrkar avslag på att kommunstyrel-
sens ram utökas med 1 miljon kronor för att kunna erbjuda asylsökande  
ungdomar över 18 år utbildning under höstterminen. Finansiering sker genom 
kommunreserven.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag, arbetsutskottets förslag samt Anders Lindals (M) och Mattas Krantz 
(SD) avslagsyrkande.  
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer Anders Lindals (M) förslag mot arbetsutskottets förslag, 
och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Anders Lindal (M), Mattias Krantz (SD), Henry Sandahl (MBP) och Tomas  
Johansson (M) reserverar sig till förmån för Anders Lindals (M) förslag.  
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Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt antar arbetsutskottets  
förslag med tillägget att aprilrapport 2018 för Marks kommun godkänns, och 
finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 105/2018  Dnr 2018-46 042 

Aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

Ärendet  
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
skall samtliga nämnder lämna en uppföljning av verksamheten per sista april.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2018, § 
110, där följande föreslås: 
 
Aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Jasmine El-Nawajhah redogör för  
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och 
finner att så sker.    

________________ 
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§ 106/2018 Dnr 2018-82 003 

Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
Arvodet till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska vara 90 % 
respektive 80 % av arvodet till riksdagsledamöter. 
 
Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun antas i övrigt enligt arbetsutskottets förslag 
och gäller från och med mandatperioden 2018-2022.  
 
Reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun, fastställt av kommunfullmäktige den 25 februari 1992,  
upphör att gälla vid utgången av mandatperioden 2014-2018. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Reservation 
Ledamöterna har i olika avseenden reserverat sig mot beslut, se respektive 
beslutsgång.  
 
 
 
 
________________  _______________ 
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 
 
Ärendet 
Reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun är från 1992 och senaste översynen genomfördes 2010. En 
översyn av reglementet behöver därför ske, vilket även är påkallat med  
anledning av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 
och som innebär viss ändrad lagstiftning vad gäller ersättning till förtroende-
valda. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 mars 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
54.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 april 2018, § 
71.  
 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning har behandlat ärendet den 17 april 
2018, § 10, och lämnade ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott utan 
förslag till beslut, men framförde synpunkter som skickades med.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 april 2018, § 
83, där följande föreslogs: 
 
Arvodet till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska vara 100 
% respektive 90 % av riksdagsmannaarvodet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt förtroendevalda på 
betydande del av heltid själva ska hålla ordning på sitt uttag av den ledighet 
som motsvarar semester och vid behov kunna redovisa den. 
 
Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda i Marks kommun antas i övrigt enligt upprättat förslag att 
gälla från och med mandatperioden 2018-2022. 
 
Reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun, fastställt av kommunfullmäktige den 25 februari 1992, 
upphör att gälla vid utgången av mandatperioden 2014-2018. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut  
Leif Sternfeldt (C) föreslår, med instämmande av Peter Landgren (S) att  
arvodet till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ska vara 90 % 
respektive 80 % av arvodet till riksdagsledamöter. 
 
Henry Sandahl (MBP) yrkar avslag på att arvodet till kommunstyrelsens  
ordförande och vice ordförande ska vara 90 % av arvodet till riksdags- 
ledamöter.  
 
Anders Lindal (M) yrkar bifall till ordförandens förslag med instämmande av 
Peter Landgren (S).   
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre  
förslag, arbetsutskottets förslag, Leif Sternfeldts (C) förslag med  
instämmande av Peter Landgren (S) och Henry Sandahls (MBP) förslag.  
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer Leif Sternfeldts (C) förslag mot Henry Sandalhs (MBP)  
förslag, och finner att kommunstyrelsen antar Leif Sternfeldts (C) förslag.  
 
Reservation 
Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt antar arbetsutskottets  
förslag, och finner att så sker.  
 
 
________________  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 107/2018   

Anmälan av nya delegationsbeslut 
 
a)    Dnr 2018-3 057-8 
 
Inköp av Ieasingfordon - utbytesanskaffning hos socialförvaltningen 
 
b)    Dnr 2018-3 057-9 
 
Inköp av leasingfordon - utbytesanskaffning hos socialförvaltningen 
 
c)   Dnr 2018-144 255 
         2018-145 255 
          2018-146 255 
         2018-76 252 
         2014-566 255  
 
Delegationsbeslut från Mark och exploateringsenheten 
 
_______________ 
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§ 108/2018  

Meddelanden 
 
a)         Dnr 2018-69 108   
 
Svar på KS 2018-69 108 angående klagomål på kommunens fiberutbyggnad  
 
b)           
 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-01 Spinnerskan i Mark  
 
 
_____________ 
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