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 Kommunstyrelsen 

 2018-10-24 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.30. 

Paus klockan 14.50-15.15  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S Anita Lomander 

 S Christopher Thorsson 

 C Leif Sternfeldt 

 C Stefan Brunander 

 C Lena Ferm Hansson 

 L Niklas Herneryd 

 M Tomas Johansson 

 M Tomas Ekberg 

 M Anders Lindahl 

 SD Lennart Svensson (SD) tjänstgör för Mattias Krantz (SD) 

 SD Glenn Glansin 

 V Arthur Thiry 

 KD Elise Arnell 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Gunnar Nilsson 

 S Jessica Rodén 

 S Efkan Üstündag 

 S Arvid Eklund 

 C Gisella Olsson 

 L Jan Karlsson 

 M Ann Iberius Orrvik 

 M Pär-Erik Johansson 

 M Elise Benjaminsson 

 SD Jarl Krüger 

 KD Lars-Inge Andersson 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Lars Landrö, kanslichef §§ 143–145 

  Anna Holmén, utredare §§ 143–144 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 146 

  Karin Richardsson, handläggare §§ 146 

  Berit Skoglund-Larsson, handläggare §§146 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 146–149 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 146–149 

  Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 146–149 
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Utses att justera Tomas Johansson 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 29 oktober 
2018 

  

Underskrifter  Sekreterare   

  Henrik Yrlid  
    

 Ordförande   

  Lisa Dahlberg  
    

 Justerande   

  Tomas Johansson  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2018-10-24 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-10-29 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2018-11-20 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                           Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 143 

  
Remiss avseende revidering av Västbus riktlinjer § 144 

  

Förordnande av vigselförrättare 2019–2022 § 145 
  

Uppdatering av riktlinjer för Marks kommuns kravverksamhet § 146 
  

Begäran om förstudie avseende ändamålsenliga lokaler för § 147 
Stadie F-9, Fritsla  

  
Utdebitering 2019 § 148 

  

Nämndplan 2019 för kommunstyrelsen § 149 
  

Information om ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvalt-
ningen 

§ 150 

  
Fråga om situationen på boende i Fritsla § 151 

  
Anmälan av delegationsbeslut § 152 

  

Meddelanden § 153 
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(18) 
 Kommunstyrelsen 

 2018-10-24 

 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 143/2018  
 

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
-     Information om ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. 
- Fråga om situationen på boende i Fritsla. 
 

Dagens sammanträde 

Ordföranden anmäler ett extra ärende om information om ny förvaltningschef 
på barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Arthur Thiry (V) anmäler en fråga om situationen på boende i Fritsla. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om förändringar kan antas och finns att så sker. 
 
_____________ 
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             § 144/2018 Dnr 2018–331 751 

Remiss avseende revidering av Västbus riktlinjer 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner svar på remiss avseende revidering av Västbus 
riktlinjer. Remissvaret översänds som kommunens svar till Boråsregionen Sju-
härads kommunalförbund. 
 
Kommunstyrelsens fattar slutligt beslut 

Ärendet  

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och 
social problematik antogs av Västra Götalandsregionen 2005. Ett förslag till 
revidering av Västbus riktlinjer har utarbetats. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har remitterat förslaget till  
medlemskommunerna. Kommunernas synpunkter på förslaget ska meddelas 
till kommunalförbundet senaste den 31 oktober 2018. 

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande från den 27 augusti 2018.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 
26 september § 169. 
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande från 9 oktober 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen godkänner svar på remiss avseende revidering av Västbus 
riktlinjer. Remissvaret översänds som kommunens svar till Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund. 

Dagens sammanträde 

Anna Holmén, utredare, redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner svar på remiss  
avseende revidering av Västbus riktlinjer. Remissvaret översänds som kom-
munens svar till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 145/2017 Dnr 2018–90 112 

Förordnande av vigselförrättare 2019–2022 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Marks kommun föreslår följande vigselförrättare för mandatperioden 1 januari 
2019–31 december 2022: 
Erik Alvius 
Lisa Dahlberg 
Karin Jageby 
Anders Lindahl 
Eva Ryberg 
Bo Scharping 
Jan Sjöström 
Arthur Thiry 
Eva-Karin Torhem Arnell 
Laila Neck 
 
Motivering  
De har tidigare varit förordnade som borgliga vigselförrättare och önskar  
fortsätta i sina uppdrag. 
 
Kerstin Weimman-Lindén  
Peter Branshöj  
Gisella Olsson 
 
Motivering 
Kerstin Weimman-Lindén, Peter Branshöj och Gisella Olsson är  
förtroendevalda i Marks kommun och har uttryckt en önskan om att bli förord-
nade som vigselförrättare i kommunen. Kommunstyrelsen anser att dessa 
personer är lämpliga och passar för uppdraget.  
 
 

 

Ärendet  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har skickat ut en förfrågan om förord-
nande av vigselförrättare under perioden 1 januari 2019- 31 2022.   
 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på tid som motsvarar en mandatpe-
riod efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den 
som har förordnats efter den 1 januari 2015 löper ut den 31 december 2018. 
 
I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft 
den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den som ska förordnas som vig-
selförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs för 
uppdraget. 
 
Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka person som kommunen vill ska för-
ordnas under mandatperioden den 1 januari 2019 till och med den 31 decem-
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ber 2022 samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses som lämp-
liga för uppdraget (om personen i fråga har varit förordnad som borglig vig-
selförrättare tidigare räcker detta som motivering.) 
 
Förfrågan har skickats till nu förordnande vigselförrättare om de önskar fort-
sätta. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad den 23 oktober 2018 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Marks kommun föreslår följande vigselförrättare för mandatperioden 1 januari 2019–
31 december 2022: 

Erik Alvius 
Lisa Dahlberg 
Karin Jageby 
Anders Lindahl 
Eva Ryberg 
Bo Scharping 
Jan Sjöström 
Arthur Thiry 
Eva-Karin Torhem Arnell 
Laila Neck 

 

Motivering  
De har tidigare varit förordnade som borgliga vigselförrättare och önskar fortsätta i 
sina uppdrag. 

Kerstin Weimman-Lindén  
Peter Branshöj  

Motivering 
Kerstin Weimman-Lindén och Peter Branshöj är förtroendevalda i Marks kom-
mun och har uttryckt en önskan om att bli förordnade som vigselförrättare i 
kommunen. Kommunstyrelsen anser att dessa personer är lämpliga och pas-
sar för uppdraget.  
 
Ledamöternas förslag till beslut  
Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till förslaget och föreslår att Gisella Olsson 
(C) läggs till i förslaget. 

 
Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till förslaget. 
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget och finner 
att så sker.  

Beslutsgång 2  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Ferm Hanssons 
yrkande och finner att så sker. 

________________ 
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 § 146/2018   Dnr 2018–236 003 

Uppdatering av riktlinjer för Marks kommuns kravverksamhet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Riktlinjer för kommunens kravverksamhet antas enligt upprättat förslag 
 
Allmänna riktlinjer för kommunens kravhantering, Ks 1995-02-07 § 58, upp-
hävs. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 

Riktlinjer för kommunens kravhantering är antagna 1995 och i behov av uppdatering. 
Kommunledningskontoret har sett över dessa riktlinjer och tagit fram ett förslag till 
uppdatering. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 12 juni 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 september 2018 § 171 

där följande föreslås: 

 

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet antas enligt upprättat förslag 

Allmänna riktlinjer för kommunens kravhantering, Ks 1995-02-07 § 58, upphävs. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Lena Arvidsson, redovisningschef, redogör för ärendet. 
 
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 
finner att så sker. 

______________ 
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§ 147/2018  Dnr 2018-84 30 

Begäran om förstudie avseende ändamålsenliga lokaler för  
skolverksamhet, stadie F-9, i Fritsla 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden. 
Förstudiens uppgift är att visa vilka möjligheter som finns att anpassa skollo-
kalerna i Fritsla så de blir ändamålsenliga för skolverksamhet i stadierna F-9. 
Studien bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag. 
 
Förstudien finansieras inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i § 16/2018 begärt att kommunstyrelsen beställer 
en förstudie från teknik- och servicenämnden som syftar till att utreda olika åtgärder 
för skollokaler i Fritsla. Förstudien ska enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
§ 19/2018, utgå ifrån fortsatt högstadieverksamhet på orten. Förstudien bör innehålla 
olika lösningar och förslag och om möjligt samordnas med pågående förstudie av för-
skolesituationen på orten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad den 7 augusti 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 september § 172 
där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden. Förstudiens 
uppgift är att visa vilka möjligheter som finns att anpassa skollokalerna i Fritsla så de 
blir ändamålsenliga för skolverksamhet i stadierna F-9. Studien bör innehålla olika lös-
ningar och kostnadsförslag. 

Förstudien finansieras inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget. 

Dagen sammanträde 

Kristian Johansson, ekonom, redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets  
förslag och finner att så sker.   
 
______________ 
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§ 148/2018    Dnr 2017–480 042 

Utdebitering 2019 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2019 fastställs till oförändrat 21,21 kronor 
per skattekrona. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseende reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång 

Ärendet 
Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal 
skattesats: 

8 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads ut-
gång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i no-
vember månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskat-
ten under det följande året. 

10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val 

av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda full-

mäktige. 

11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november må-
nads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, 

avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) 

inom denna tid.  

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 

fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 

Finansiellt mål  
Kommunen har tre finansiella mål. Ett av dessa mål är att skattesatsen ska vara oför-

ändrad. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 27 augusti 2018. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 september  
§ 173 där följande föreslås: 
 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2019 fastställs till oförändrat 21,21 kronor 
per skattekrona. 
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Dagens sammanträde 
Kristian Johansson, ekonom, redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) föreslår en skattehöjning med 50 öre till 21,71 per  
skattekrona 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Arthur Thirys yrkande mot arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 

_______________ 
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            § 149/2018  Dnr 2018–528 010 

Nämndplan 2019 för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till bifogad nämndplan för 2019–2020. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
I nämndplanen tydliggörs nämndens planering för genomförandet av  
fullmäktiges uppdrag. Planen utgör därmed den politiska beställningen till  
förvaltningschefen (kommundirektören). Utifrån nämndplanen fastställer  
sedan förvaltningschefen i verksamhetsplanen hur de politiska besluten ska 
verkställas. 

Nämndplanen ska enligt anvisning, fastställd av kommunstyrelsens  
arbetsutskott, beslutas senast den 31 oktober 2018. Nämndplanen är ett  
levande dokument och ska ständigt hållas uppdaterad. Med anledning av 
kommunfullmäktiges budgetbeslut den 17 december 2018 ska nämndplanen, 
enligt anvisning, fastställas på nytt oavsett om behov av revidering föreligger 
eller inte. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober 2018. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 oktober  
§ 176 där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till bifogad nämndplan för 2019–2020. 

Dagens sammanträde 
Marita Haglund, verksamhetskontroller redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

________________ 
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§ 150/2018    

Information om ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvalt-
ningen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Mats Lilienberg informerar att kommunstyrelsens arbetsut-
skott på ett extrainsatt sammanträde den 24 oktober har beslutat att anställa 
en ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Den nya  
förvaltningschefen heter Mari Sandell Molander. Hon har tidigare  
arbetat som gymnasiechef i Varbergs kommun och hon tillträder sin tjänst 
den 5 november. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
_______________  
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§ 151/2018 
 

Fråga om situationen på boende i Fritsla 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) ställer en fråga som rör ett boende i Fritsla för personer i 
asylprocessen. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

  
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
________________  
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§ 152/2018   

Anmälan av nya delegationsbeslut 

 
a)    Dnr 2018–529 057 
 
Delegationsbeslut- Direktupphandling av analys och förvaltning av leasing- 
och hyresavtal 
 
b)    Dnr 2018–421 261 
         2018–341 261 
         2018–187 253 
         2018–474 255 

2018–473 255 
2018–472 255 
2018–471 255 
2018–470 255 
2018–469 255 
2018–468 255 
2018–484 255 
2018–485 255 
2018–486 255 
2018–487 255 
2018–488 255 
2018–489 255 
2018–17 255 
2018–305 255 
2018–461 255 
2016–365 252 
           

Delegationsbeslut från mark- och exploateringsenheten 
 
c)   Dnr 2018–3 057 

 
Delegationsbeslut- inköp av leasingfordon 
 
_______________ 
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             § 153/2013  

Meddelanden 
 

a)            
 
Tidplan för sammanträden för KSAU, KS och KF år 2019 

 

_____________ 


