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 Kommunstyrelsen 

 2018-12-12 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.30 
Ajournerat klockan 15.00-15.25, 15.45-16.00 

  
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 kl 13.30-15.00 

 L Jan Karlsson tjänstgör Niklas Herneryd §§ 173–195 

 M Tomas Johansson 

 M Tomas Ekberg 

 M Anders Lindahl 

 SD Jarl Krüger tjänstgör för Mattias Krantz  

 SD Glenn Glansin 

 V Arthur Thiry 

 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Jessica Rodén 

 C Gisella Olsson 

 L Jan Karlsson kl 13.30-15.00 

 L Niklas Herneryd 15.40—16.30 

 M Ann Iberius Orrvik 

 M Pär-Erik Johansson  

 M Elise Benjaminsson kl 13.30-16.20 

 V Cecilia Wiklund 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör  

  Lars Landrö, kanslichef §§ 173–181 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Tomas Persson, ekonom §§ 175–177 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 175–177 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 175–177 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 175–177 

  Tor Ellnefors, ekonom §§ 175–177 

  Karin Ahlgren, projektledare §§ 180 

  Ria Andersson, exploateringsingenjör §§ 180–181 

  Jörgen Heurlin, exploateringsingenjör §§ 180–181 

Utses att justera Tomas Johansson 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 14 december 
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Underskrifter  Sekreterare  § 173–195 

  Henrik Yrlid  

    
 Ordförande   

  Lisa Dahlberg  

    
 Justerande   

  Tomas Johansson  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 173–195        

 
Sammanträdesdatum 2018-12-12 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-12-14 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-01-07 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                           Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Ändring av ärendelistan § 173 

  
Information från kommundirektören § 174 

  

Borgensförbindelse och regressavtal med Kommuninvest § 175 
  

Disposition av medel ur naturvårdsfonden till satsningar på § 176 
Assbergs raviners naturreservat mm.  

  
Ekonomisk uppföljning för Marks kommun § 177 

  
Dataskyddsombud efter 1 januari 2019 § 178 

  

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest § 179 
  

Ansökan om lantmäteriförrättningar för väganläggningar § 180 
  

Förslag till nyttjanderättsavtal för Horreds sportklubb § 181 
  

Förslag till detaljplan i centralorten vid Vråsjön § 182 
  
Arbetsformer för kommunstyrelsen § 183 

  
Upplösning av samordningsforum för mottagande av nyanlända § 184 

  
Val av ombud vid årsstämmor 2019–2022 med Luft i Väst- § 185 

Luftvårdsförbundet för Västra Sverige  
  

Val av ombud till föreningsstämmor 2019–2022 med  § 186 
Kommuninvest ekonomisk förening  

  

Trygghets- och säkerhetsrådet 2019–2022 § 187 
  

Val till Ringhals säkerhetsnämnd, adjungerade 2019–2022 § 188 
  

Val av representanter till styrgruppen för Fairtrade City 2019–2022 § 189 
  

Val av representanter till Boråsregionens etableringscenter § 190 
2019–2022  

  

Val av ombud till Coompanion Sjuhärads årsstämmor 2019–2022 § 191 
  

Val av kontaktpolitiker till föreningen Sveriges ekokommuner  § 192 
2019–2022  

  
Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse § 193 

  
Anmälan av delegationsbeslut § 194 

  

Meddelanden § 195 
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§ 173/2018 

Förändring av ärendelista 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Information från kommundirektören 
- Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen i Marks kommun 
- Val av representanter till styrgruppen för Fairtrade City 2019–2022 
- Val av representanter till Borås regionens etableringscenter 2019–2022 
- Val av ombud till Coompanions Sjuhärads årsstämmor 2019–2022 
- Val av kontaktpolitiker till föreningen Sveriges ekokommuner 2019–2022 
- Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse 
 
-  Ärende 2 ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck fiber utgår. 
 

Dagens sammanträde 

Lisa Dahlberg (S) föreslår att följande ärenden läggs till ärendelistan: 

- Information från kommundirektören 
- Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen i Marks kommun 

- Val av representanter till styrgruppen för Fairtrade City 2019–2022 
- Val av representanter till Borås regionens etableringscenter 2019–2022 

- Val av ombud till Coompanions Sjuhärads årsstämmor 2019–2022 
- Val av kontaktpolitiker till föreningen Sveriges ekokommuner 2019–2022 

- Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse 
 

Lisa Dahlberg (S) föreslår även att ärende 2 ansökan om utökad kommunal borgen för 

Öxabäcks fiber utgår. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner ändringarna av ärendelistan och 
finner att så sker. 

 
______________ 
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§ 174/2018 

Information från kommundirektören 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Mats Lilienberg informerar om aktuella frågor som rör  
arbetsmiljösituationen i Marks kommun. 

Beslutsgång 

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

 
_____________  
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            § 175/2018 Dnr 2018–518 045 

Borgensförbindelse och regressavtal med Kommuninvest 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Marks kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av  

 den 26 juli 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Marks kommun åtagit  
     sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest  
     i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller  
     samt att Kommuninvest äger företräda Marks kommun genom att  
     företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande  
     av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests  
     nuvarande och blivande borgenärer. 
2. Marks kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Marks kom-

mun den 31 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommunin-
vests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Marks kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Marks kom-
mun den 31 oktober 2011, vari Marks kommuns ansvar för Kommunin-
vests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kom-
munens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta be-
slut. 

 
Kommunfullmäktige fattar beslut 

Ärendet  

Marks kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Samtliga  
medlemmar, inklusive Marks kommun, har tecknat en borgensförbindelse som innebär 
att medlemmarna är solidariskt ansvariga såsom för egen skuld för Kommuninvests 
samtliga förpliktelser. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i 10 år och 
Marks kommun behöver därmed förnya sitt åtagande 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterade den 4 oktober 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 december § 
221 och föreslår följande: 
 
- Marks kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av  

den 26 juli 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Marks kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger före-
träda Marks kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående 
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kom-
muninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

- Marks kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Marks kommun den 
31 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
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- Marks kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Marks kommun den 
31 oktober 2011, vari Marks kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexpo-
neringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

- utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson och ekonom Tomas Persson redogör för 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 
finner att så sker. 
________________ 
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 § 176/2018           Dnr 2018–580 438 

Disposition av medel ur naturvårdsfonden till satsningar på  
Assbergs raviners naturreservat mm. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar miljönämnden disposition av medel ur naturvårds-
fonden till satsningar på Assbergs raviners naturreservat,  
biotopskyddsområdet vid Härsjön i Hyssna och bildande av naturreservat på 
Gallåsen om totalt 200 000 kronor. 
 
Finansiering sker ur kommunreserven med 100 000 kronor 2018 och 100 000 
kronor 2019 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendet  

Miljönämnden beslutade den 13 september 2018 att föreslå kommunstyrelsen att 
knappt 200 000 kr ska disponeras från Naturvårdsfonden för att finansiera uppmärk-
ning av Härsjöns biotopskyddsområde, tillgänglighetsanpassning i Assbergs raviners 
naturreservat och arbeten inför bildandet av reservat på Gallåsen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 november. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 december § 
226 och föreslår följande: 
 
- Kommunstyrelsen beviljar miljönämnden disposition av medel ur natur-

vårdsfonden till satsningar på Assbergs raviners naturreservat, biotop-
skyddsområdet vid Härsjön i Hyssna och bildande av naturreservat på Gal-
låsen om totalt 200 000 kronor. 

 
- Finansiering sker ur kommunreserven med 100 000 kronor 2018 och 100 

000 kronor 2019 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till   

Miljönämnden 
 

________________ 
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§ 177/2018 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen i Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska uppföljningen och noterar  
informationen om förstudier beträffande skolor och förskolor. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder och bolag. För 
att kunna fullfölja sin uppsiktsplikt får kommunstyrelsen uppföljningar om  

kommunens ekonomiska läge. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Karin Larsson, redovisningschef Lena Arvidsson, ekonomerna Kristian  
Johansson och Tomas Persson redogör för ärendet och bland annat nämns om: 

- Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen och nämnder 

- Aktuella förstudier beträffande skolor och förskolor 
- Spinnerska koncerns ekonomisk utveckling 

- Finansiell rapportering 

            Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen godkänner den 
ekonomiska uppföljningen och noterar informationen om förstudier beträffande  

skolor och förskolor. 

 
______________   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 11(29) 
 Kommunstyrelsen 

 2018-12-12 

 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

            § 178/2018 Dnr 2018–244 003 

Dataskyddsombud efter 1 januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud 
efter den 31 december 2018 fram tills dataskyddsombudet som rekryteras  
påbörjar sin tjänst. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 

Ärendet  

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig inom kom-
munen ha ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen har utsett ett tillfälligt data-
skyddsombud fram till den 31 december 2018, under tid som omorganisation och re-
krytering sker vid kommunledningskontoret. Beslut behöver nu fattas om vem som 
ska ha uppdraget därefter.  

 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 november. Kom-
munstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 december § 227 
och föreslår följande: 
 
- Marielle Neander är fortsatt dataskyddsombud efter den 31 december 2018 fram 

tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin tjänst. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Marielle Neander, kommunledningskontoret 
 
________________ 
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             § 179/2018 Dnr 2018–605 049 

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Leif Sternfeldt till styrelsen för  
Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 

Ärendet  

Kommunen har den 26 oktober 2018 mottagit en inbjudan till nominering av 
ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening (Kommuninvest).  

Valberedningen för Kommuninvest inbjuder medlemmarna i föreningen att nominera 
en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter 
sker vid den ordinarieföreningsstämman torsdagen den 11 april 2019. Styrelsen  
består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 november.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 § 228 och föreslår att 

Leif Sternfeldt nomineras till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) med instämmande från Tomas Johansson (M) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker.  

Beslutet expedieras till 

Kommuninvest ekonomisk förening 
________________ 
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            § 180/2018 Dnr 2018–700 256 

Ansökan om lantmäteriförrättningar för väganläggningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos  
lantmäteriet om bildande av gemensamhetsanläggning för skogsväg mellan 
Ryda och Öresjö. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos  
lantmäteriet om utplånande av gemensamhetsanläggning för vägar i delar av 
Hyssna samt reglering av fastighet till kommunalt ägandeskap. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos lantmäte-
riet om ledningsrätt för väganläggningarna i Ryda-Öresjö samt Hyssna. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendet  
Ärendet rör ansökan om två lantmäteriförrättningar för väganläggningar och kommun-
styrelsen kan fatta besluta om denna typen av ansökan.  
 
Den ena väganläggningen går mellan Ryda i Sätila till Öresjö i Ubbhult och beträffande 
väganläggningen är planen att bilda en gemsamhetsanläggning där lantmäteriet utre-
der andelar för berörda markägare samt kommunen. 

Den andra väganläggningen berör Hyssna där en utredning visar att utplånandet av 
den befintliga gemsamhetsanläggningen är en den mest fördelaktiga lösningen för att 
kunna hantera kommande ombyggnationer av vägnätet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 november.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 december 232 där  

följande föreslås: 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos lant-
mäteriet om bildande av gemensamhetsanläggning för skogsväg mellan 
Ryda och Öresjö. 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos lant-
mäteriet om utplånande av gemensamhetsanläggning för vägar i delar av 
Hyssna samt reglering av fastighet till kommunalt ägandeskap. 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka hos lant-
mäteriet om ledningsrätt för väganläggningarna i Ryda-Öresjö samt 
Hyssna. 

Dagens sammanträde 

Projektledare Karin Ahlgren redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets  

förslag och finner att så sker.  

________________ 
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§ 181/2018                Dnr 2018–221 255 

Förslag till nyttjanderättsavtal för Horreds sportklubb  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja nyttjanderättsavtal för elljusspår på  
fastigheterna Loftsgården 1:23, Horred 1:3, och Horred 1:5 i 10 år. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendet  

Horreds Sportklubb har ansökt om att få gräva ner befintligt luftburet elljusspår i  
kommunal mark. Det luftburna elljusspåret anlades 1984 och är idag i behov av upp-
rustning. Elljusspåret har under 2018 grävts ned utefter befintlig sträckning.  

Kultur- och fritidsnämnden har beviljat bidrag till föreningen för åtgärderna i beslutet 
2017-10-11, KFN § 88/2017.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 november.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 december § 233 och  

föreslår följande:  

- Kommunstyrelsen beslutar att bevilja nyttjanderättsavtal för elljusspår på fastig-

heterna Loftsgården 1:23, Horred 1:3, och Horred 1:5 i 10 år. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Ria Andersson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker.  

Beslutet expedieras till  

Horreds Sportklubb 
Kultur- och fritidsnämnden 

________________ 
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            § 182/2018 Dnr 2018–519 214 

Förslag till detaljplan i centralorten vid Vråsjön 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka en ansökan om detaljplan för bostäder 
på del av Kinna 24:125 till Plan- och byggnadsnämnden 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta kontakt 
med angränsande markägare i syfte att köpa in mark enligt FÖP alternativt 
inleda samarbete kring plan. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång 
 

Ärendet  

Plan- och byggnadsnämnden lyfte på nämndsammanträdet den 20 juni 2018 frågan 
om ett stort behov av att få fram nya villatomter i centralorten vid Vråsjön.  

Plan- och byggnadsnämnden gav den 20 juni 2018 förvaltningen i uppdrag att formu-
lera skrivelse om planuppdrag till Kommunstyrelsen. Uppdragen innebär att kommun-
styrelsens budget ska belastas av projektet.  

Områdena är utpekade i den fördjupande översiktsplanen (FÖP) för Kinna, Skene, och 
Örby, KF § 120/2010, 21 september 2010. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 27 november. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 december § 
234 där följande föreslås. 
- Kommunstyrelsen beslutar att skicka en ansökan om detaljplan för bostäder på del 

av Kinna 24:125 till Plan- och byggnadsnämnden 

- Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta kontakt med 
angränsande markägare i syfte att köpa in mark enligt FÖP alternativt inleda sam-
arbete kring plan. 

Dagens sammanträde 

Jörgen Heurlin från bygg- och miljökontoret redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) med instämmande från Arthur Thiry (V) yrkar bifall till  
arbetsutskottets förslag. 
 
Tomas Johansson (M) lämnar följande tilläggsyrkande: 
 
- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återkomma med ett 

förslag till exploatering av den planlagda marken. 
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 
 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer Tomas Johanssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M) och Anders Lindahl (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutet expedieras till 

Plan- och byggnadsnämnden 
_____________ 
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§ 183/2018                 Dnr 2018–591 101 
 
Arbetsformer för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta följande arbetsformer för mandatperioden 
2018–2022: 
 
Del 1. Genomgång av samtliga ärenden. Kommunstyrelsens presidium avgör 
vid ärendeberedningen vilka ärenden som kräver föredragning. Ersättare som 
tjänstgjort för ledamot under del av eller hela genomgången ärendena bör om 
möjligt tjänstgöra även beslutsdelen för motsvarade ärenden. 
 
Del 2. Gruppöverläggningar 
 
Del 3 Formella överläggningar, yrkanden, förslag och beslut. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 
 

Ärendet               
Den 26 november 2014 § 165 beslöt kommunstyrelsen arbetsformer för  
mandatperioden 2014. Följande arbetsformer fastställdes: 

Del 1. Genomgång av samtliga ärenden. Kommunstyrelsens presidium avgör vid  
ärendeberedningen vilka ärenden som kräver föredragning. Ersättare som tjänstgjort 
för ledamot under del av eller hela genomgången ärendena bör om möjligt tjänstgöra 
även beslutsdelen för motsvarade ärenden. 

Del 2. Gruppöverläggningar 

Del 3 Formella överläggningar, yrkanden, förslag och beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsformer bör ses över i samband med den nya  
mandatperioden. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 
218 och föreslår att kommunstyrelsen antar samma arbetsformer som gällde 
mandatperioden 2014–2018. 
 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

______________ 
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§ 184/2018                 Dnr 2016-114 133 
 
Upplösning av samordningsforum för mottagande av nyanlända 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upplösa samordningsforum för mottagande av 
nyanlända. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 

 

Ärendet               

Den 2 mars 2016 § 49 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att inrätta en fast 

punkt på arbetsutskottets möten. Punkten på dagordningen skulle heta ”samordnings-

forum för mottagande av nyanlända” och till punkten inbjöds alla presidier i kommu-

nens nämnder och styrelser. Sedan inrättande har samordningsforumet haft få möten. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 
213 och föreslår att kommunstyrelsen upplöser samordningsforum för  
mottagande av nyanlända. 
 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder i Marks kommun 

______________ 
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§ 185/2018                 Dnr  
 
Val av ombud vid årsstämmor 2019–2022 med Luft i Väst –  
Luftvårdsfördbundet för Västra Sverige  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Till ombud utses: 
 
S  Bo Petersson Höghult Eksäter 511 95 Öxabäck 
 
Till ersättare utses: 
 
MP   Thomas Larsson  Backen 3   511 92          Örby 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska välja ombud och ersättare till årsmöte med Luft i Väst 
– Luftvårdsförbundet för Västra Sverige. Kommunstyrelsen utser ombud 
och ersättarna för perioden 2019–2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) föreslår att Bo Petersson (S) utses till ombud.  
 
Tomas Johansson (M) föreslår att Thomas Larsson (MP) utses till ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att  
så sker.  

Beslutet expedieras till: 

Luftvårdsförbundet för Väst Sverige 

________________ 
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§ 186/2018                 Dnr  
 
Val av ombud till föreningsstämmor 2019–2020 med Kommuninvest 
ekonomisk förening  

Kommunstyrelsens beslut  
 
Till ombud utses:  
 
S  Lisa Dahlberg  Olsagårdsgatan 11 511 62   Skene 
 
Till ersättare utses:  
 
M Tomas Johansson  Hökås Liagärde Gård 511 98 Hyssna 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse ombud och ersättare till föreningsstämma med 
Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsen utser ombud och er-
sättare för perioden 2019–2022.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) föreslår att Lisa Dahlberg (S) utses till ombud.  
 
Tomas Ekberg (M) föreslår att Tomas Johansson (M) utses till ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att  
så sker.  

Beslutet expedieras till: 

Kommuninvest ekonomisk förening 

________________ 
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§ 187/2018                 Dnr  
 
Trygghets- och säkerhetsrådet 2019–2022 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Ordförande  
 
S  Lisa Dahlberg  Olsagårdsgatan 11 511 62   Skene 
 
Vice ordförande 
  
M    Tomas Johansson  Hökås Liagärde Gård 511 98 Hyssna 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) föreslår att Lisa Dahlberg (S) utses till ordförande.  
 
Tomas Ekberg (M) föreslår att Tomas Johansson (M) utses till vice ordförande.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att  
så sker.  

________________ 
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§ 188/2018 Dnr  

Val av Ringhals säkerhetsnämnd, adjungerade 2019–2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ledamot 
 
S  Lisa Dahlberg  Olsagårdsgatan 11 511 62   Skene 
 
 
Ersättare  
M     Tomas Johansson  Hökås Liagärde Gård 511 98 Hyssna 
 

Ledamöternas förslag till beslut  

Peter Landgren (S) föreslår att Lisa Dahlberg (S) nomineras till ledamot.  
 
Tomas Ekberg (M) föreslår att Tomas Johansson (M) nomineras till ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att  
så sker.  

Beslutet expedieras till 

Ringhals säkerhetsnämnd 

________________ 
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§ 189/2018 Dnr  

Val av representanter till styrgruppen för Fairtrade City 2019–2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ledamot tillika ordförande 
C Gisella Olsson  Näsgatan 22  551 56  Kinna 
 
Ledamot   
M     Tomas Johansson  Hökås Liagärde Gård 511 98 Hyssna 
 

Ledamöternas förslag till beslut  

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Gisella Olsson (C) utses till Ledamot till 
ordförande.  
 
Tomas Ekberg (M) föreslår att Tomas Johansson (M) utses till ledamot.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att  
så sker.  

________________ 
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§ 190/2018 Dnr  

Val av representanter till Boråsregionens etableringscenters 2019–
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Representant 
S  Anita Lomander  Hajom Skog Långelid 2   511 97         Hajom 
 
Representant 
M     Tomas Ekberg Berghällsvägen 7 511 72 Fritsla 
 

Ledamöternas förslag till beslut  

Lisa Dahlberg (S) föreslår att Anita Lomander (S) utses till representant.  
 
Tomas Johansson (M) föreslår att Tomas Ekberg (M) utses till representant.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att  
så sker.  

Beslutet expedieras till 

Borås regionens etableringscenter 

________________ 
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§ 191/2018 Dnr  

Val av ombud till Coompanion Sjuhärads årsstämmor 2019–2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ombud 
C  Lena Ferm Hansson  Lunden 2  511 94 Älekulla 
 
Ersättare  
M     Elise Benjaminsson  Hökås Liagärde gård 511 98 Hyssna
  

Ledamöternas förslag till beslut  

Leif Sternfeldt (C) föreslår att Lena Ferm Hansson (C) utses till ombud.  
 
Tomas Johansson (M) föreslår att Elise Benjaminsson (M) utses till ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att  
så sker.  

________________ 
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§ 192/2018 Dnr 

Val av kontaktpolitiker till föreningen Sveriges ekokommuner 2019–
2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kontaktpolitiker  
S  Håkan Andersson  Första Vallåsgatan 4 511 58  Kinna 
 
Ersättare för kontaktpolitiker  
M     Peter Branshöj Radhusgata 7 511 62 Skene 
 

Ledamöternas förslag till beslut  

Lisa Dahlberg (S) föreslår att Håkan Andersson (S) utses till kontaktpolitiker.  
 
Tomas Johansson (M) föreslår att Peter Branshöj (M) utses till ersättare för 
kontaktpolitiker.  
 
Lars-Inge Andersson (KD) yrkar att Marks kommun ska avsluta sitt  
medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer Lars-Inge Anderssons yrkande mot avslag och finner att  
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att  
så sker.  

________________ 
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§ 193/2018 Dnr 

Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Fritsla Hockeyklubb beviljas 10 000 kr för att användas till föreningens drift-
kostnader 
 

 
Ärendet 
Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse har under andra 
halvåret av 2018 inkommit från följande verksamhet:  
- Fritsla Hockeyklubb  
-  
Bidrag beviljas vid två tillfällen per år, i juni och december. 
 

Ärendets behandling  
Arbetsgruppen för beredning av ansökningar om utdelning ur Birger och Maria  

Wingqvists stiftelse har behandlat ärendet den 5 december 2018 och lämnat  
följande förslag till kommunstyrelsen:  

- Fritsla Hockeyklubb beviljas kr.10.000.-för att användas till föreningens  
driftskostnader. 

 
Dagens sammanträde  
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Fritsla Hockeyklubb beviljas kr.10.000.-för att användas till föreningens  
driftskostnader. 

 
Förslaget antas. 
 

Beslutet expedieras till 

Fritsla Hockeyklubb 

________________ 

 

’ 
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§ 194/2018 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
 

a)  Dnr 2018–3 057 
 
Delegationsbeslut-  Inköp av leasingfordon 
 
b)   Dnr 2018–661 059 
 
Delegationsbeslut-  Tilldelningsbeslut Julklappar 2018 
_______________ 
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§ 195/2018 
 

Meddelanden 

 
a)            
 
Cirkulär 18:47 från SKL 
 
b)   

 
Cirkulär 18:48 från SKL 
 
c) 
 
Cirkulär 18:49 från SKL 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


