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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-15.45 

Ajournerat kl. 10.20-10-30, 11.45-13.00, 14.40.15.10 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg  

 S Peter Landgren 

 S Anita Lomander 

 S Christopher Thorsson 

 C Stefan Brunander  

 C Lena Ferm Hansson 

 L Niklas Herneryd 

 M Tomas Johansson 

 M Tomas Ekberg 

 M Anders Lindahl  

 SD Lennart Svensson tjänstgör Mattias Krantz 

 SD Glenn Glansin 

 V Arthur Thiry 

 KD Elise Arnell kl. 08.30-11:45 

 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell kl. 13:00-

15:45 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Gunnar Nilsson 

 S Jessica Rodén 

 S Efkan Üstündag  

 S Arvid Eklund 

 C Pontus Johansson   

 C Gisella Olsson 

 C Jessica Carlund  

 L Jan Karlsson kl. 08.30-11.45 

 M Ann Iberius Orrvik  

 M Pär-Erik Johansson kl. 08:30-15.30 

 V Karin Jageby 

 KD Lars-Inge Andersson  

   

   

  Tjänstemän 

  Lars Landrö, tjf kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Martin Bertilsson, upphandlingschef §§ 30 

  Magnus Palm. Förvaltningschef §§ 31 

  Anna Holmén, utredare §§ 32 

  Maria Sivedal, utredare §§ 31–33, 37–38 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 35 

  Marielle Neander, kommunjurist §§ 34 

  Maya Hultgren Saksi, kommunikation- och näringslivschef 

  §§ 36 
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  Karin Ahlgren, exploateringsingenjör §§ 39 

  Krister Näsström, IT-chef §§ 40 

  Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 40, 42–49 

  Sara Andersson, praktikant §§ 40, 42–49 

  Tor Ellnefors, ekonom §§ 40, 42–49 

  Tomas Persson, ekonom §§ 46 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 42-49 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 42-49 

Utses att justera Tomas Johansson  

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 15 mars 

  

  

Underskrifter  Sekreterare  §§ 29–53 

  Henrik Yrlid  

    

 Ordförande   

  Lisa Dahlberg  

    

 Justerande   

  Tomas Johansson  
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                                           Henrik Yrlid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 29-53       
 
Sammanträdesdatum 2019-03-13 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-03-15 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-04-08 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(36) 
 Kommunstyrelsen 

 2019-03-13 

 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 29 

  

Information om upphandlingsområdet § 30 

  

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Marks kommun § 31 

  

Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och § 32 

lämna förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende  

kvalitet och innehåll för brukarna   

  

Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro och Assbergs § 33 

Raviners naturreservat  

  

Ändring av reglementen angående ansvar för bl.a. tillgänglighets- § 34 

och folkhälsofrågor  

  

Revidering av reglemente för Kommunala funktionshinderrådet § 35 

  

Näringslivsprogram för Marks kommun § 36 

  

Svar på medborgarförslag att Marks kommun skall begära av § 37 

Vägverket att en bättre och säkrare avfart byggs från väg  

41/Förläggarevägen mot Fritsla  

  

Funktionsutredning om planskildhet i Kinna § 38 

  

Ansökan om lantmäteriförrättningar inom området Bonared, Hyssna § 39 

  

Svar på revisionsrapport- Granskning IT- och informationssäkert § 40 

  

Samrådsyttrande över översiktsplan för Varbergs kommun § 41 

,fördjupning för Veddige  

  

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning § 42 

utökning Solvik och Hyssna 2:1  

  

Begäran om igångsättningstillstånd för lokal VA-ledningsnät och § 43 

GCM-väg Sätila-Hyssna  

  

Svar på revisionsrapport- Granskning av kommunstyrelsen  § 44 

uppsiktsplikt  

  

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt § 45 

  

Kommunstyrelsens månadsrapport § 46 

  

Årsrapport 2018 för kommunstyrelsen  § 47 

  

Nämndplan 2019 för kommunstyrelsen § 48 

  

Diskussionsunderlag för vägledningsdebatt § 49 
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Marknäringsdag den 11 april § 50 

  

Återkoppling om politikerutbildning den 25 februari § 51 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 52 

  

Meddelanden § 53 
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§ 29/2019 

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
-      Kommunstyrelsens månadsrapport 
-  Återkoppling om politikerutbildning den 25 februari 
 

Dagens sammanträde 

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

- Kommunstyrelsens månadsrapport. 

 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att följande ärende läggs till ärendelistan: 

    - Återkoppling om politikerutbildning den 25 februari 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner ändringarna av ärendelistan och 

finner att så sker. 

 

______________ 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(36) 
 Kommunstyrelsen 

 2019-03-13 

 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

            § 30/2019  

Informations om upphandlingsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Upphandlingschef Martin Bertilsson informerar om upphandlingsenhetens 
verksamhet. Enheten är en ny sedan årsskiftet. Viktiga frågor har initialt varit 
att förbättra enhetens arbetsmiljön och rekrytera personal. På sikt kommer 
enheten behöva arbeta med frågor såsom avtalstrohets och e-handel.  
 
Under år 2019 kommer Marks kommun genomföras cirka 50 upphandlingar. 

Beslutsgång 

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

________________ 
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             § 31/2019 Dnr 2018–659 303 

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med 
motiveringen att förslaget behöver harmoniseras med vatten- och avloppsför-
sörjningsplanen från 2009. 
 

Ärendet 

För att möta nutida och framtida utmaningar på ett systematiskt och långsik-
tigt hållbart sätt har ett förslag till Vatten- och avloppsplan för Marks kommun 
tagits fram. Förslaget utgår ifrån Vatten- och avloppsförsörjningsplanen som 
beslutades 2009. Planen består av fem delar; VA-översikt, VA-policy, VA-ut-
byggnad, plan för enskilt VA och åtgärdsplan. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 10 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 27 
och föreslår att: 
Kommunfullmäktiges beslutar att: 
 
Vatten- och avloppsplan för Marks kommun fastställs. 
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att revidering av planen samordnas 
med aktualitetsprövningen av översiktsplanen som sker varje mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

            Förvaltningschef Magnus Palm redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) lämnar följande yrkande: 

Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med moti-

veringen att förslaget behöver harmoniseras med vatten- och avloppsförsörjningspla-

nen från 2009. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs (S) 
yrkande och finner att så sker 

            ______________ 
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             § 32/2019 Dnr 2018–101 776 

Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och lämna 
förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet 
och innehåll för brukarna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att i samråd med 
brukarorganisationer arbeta vidare med uppdraget att lämna förslag på hur 
LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för brukarna.  
 
Förslagen som socialnämnden arbetar vidare med, ska prioriteras med  
utgångspunkt i den enskilde individens behov och vara en del i budgetarbetet 
för socialnämnden.  
 
Kommunfullmäktige förklarar socialnämndens arbete med utredningen för av-
slutat. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att utreda och återkomma med för-
slag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för bru-
karna (KF § 153/2016).  

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas, 
vilket socialnämnden den 5 februari 2018, § 7, beslutat att översända till kommunfull-
mäktige.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 december 
2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 augusti 2018, § 
145. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2018, § 170, 
att ärendet återremitteras till kommunala funktionshinderrådet för eventuella 
synpunkter med svar senast den 31 december 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att bordlägga ärendet på sitt sam-
manträde den 16 januari § 12. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 23 
och föreslår följande: 
 

Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att i samråd med 

brukarorganisationer arbeta vidare med uppdraget att lämna förslag på hur LSS-verk-

samheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för brukarna.  

 

Förslagen som socialnämnden arbetar vidare med, ska prioriteras med  

utgångspunkt i den enskilde individens behov och vara en del i budgetarbetet för soci-

alnämnden.  

 

Kommunfullmäktige förklarar socialnämndens arbete med utredningen för avslutat. 
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Dagens sammanträde 

Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 
finner att så sker. 
____________ 
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            § 33/2019 Dnr 2017-88 82 
 

Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro och Assbergs 
raviners naturreservat 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att motionärens förslag överensstämmer med 
riktlinjerna i det av kommunfullmäktige antagna kommunala naturvårdspro-
grammet.  
 
I naturvårdsprogrammet anges att kommunen ska arbeta med  
naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk 
mångfald, folkhälsa och turism. En vandringsled utmed Viskan skulle också 
utveckla och binda ihop tätorten, vilket även ligger i linje med ett stadsut-
vecklingsperspektiv. Projektet kan genomföras och finansieras i deletapper, 
gärna tillsammans med externa aktörer, i det ordinarie budgetarbetet. 
 
Motionen är därmed besvarad. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång 

Ärendet 

Ulf Dahlberg (S) har den 20 februari 2017 lämnat in en motion som föreslår att Marks 
kommun anlägger en naturstig utmed Viskan från Näringsbro till Assberg raviners na-
turreservat. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 25 
och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom projektet bedöms inte kunna genomfö-
ras fullt ut samt höga kostnader för att färdigställa.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

            Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet 

Ledamöternas förslag till beslut 

Anita Lomander lämnar följande yrkande: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionärens förslag överensstämmer med 
riktlinjerna i det av kommunfullmäktige antagna kommunala naturvårdspro-
grammet.  
 
I naturvårdsprogrammet anges att kommunen ska arbeta med naturvårdsin-
satser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald, folk-
hälsa och turism. En vandringsled utmed Viskan skulle också utveckla och 
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binda ihop tätorten, vilket även ligger i linje med ett stadsutvecklingsperspek-
tiv. Projektet kan genomföras och finansieras i deletapper, gärna tillsammans 
med externa aktörer, i det ordinarie budgetarbetet.  
  
Motionen är därmed besvarad. 
Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Anita Lomanders yrkande. 
 
Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1  

Ordföranden ställer Anita Lomanders (S) yrkande mot arbetsutskottets förslag och  

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anita Lomanders yrkande. 

 

Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg, Anders Lindahl (M), Lars-Inge  
Andersson (KD), Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 

             

______________ 
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           § 34/2019 Dnr 2017–54 001 

Ändring av reglementen angående ansvar för bl.a. tillgänglighets- 
och folkhälsofrågor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att det i 2 § om led-

ningsfunktionen kompletteras med att kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar utvecklingen av och arbetet med tillgänglighets- och folkhälsofrå-
gor samt övergripande frågor inom området funktionsnedsättning.  

 
2. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras på så sätt att det inom 

nämndens verksamhetsområde inte längre ingår ansvar för övergripande 
folkhälsoarbete. Vidare ändras reglementet på sådant sätt att 2 § punkt 3 
och 4 utgår. Kultur- och fritids-nämnden ansvarar inte längre för folkhälsa 
och övergripande arbetet inom området funktionsnedsättning. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i september 2018 beslutat att kommunstyrelsen ska ansvara 
för kommunens tillgänglighets- och folkhälsoarbete samt det övergripande arbetet 
inom området funktionsnedsättning. Med anledning härav behöver det ske vissa för-
ändringar i reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 38 
och föreslår följande:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
- Reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att det i 2 § om lednings-

funktionen kompletteras med att kommunstyrelsen leder och samordnar utveckl-
ingen av och arbetet med tillgänglighets- och folkhälsofrågor samt övergripande 
frågor inom området funktionsnedsättning.  

Reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras på så sätt att det inom nämn-
dens verksamhetsområde inte längre ingår ansvar för övergripande folkhälsoar-
bete. Vidare ändras reglementet på sådant sätt att 2 § punkt 3 och 4 utgår. Kul-
tur- och fritidsnämnden ansvarar inte längre för folkhälsa och övergripande arbe-
tet inom området funktionsnedsättning.  

Kommunfullmäktige fattar beslut.  

Dagens sammanträde 

Kommunjurist Marielle Neander redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 
____________ 
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            § 35/2019 Dnr 2018–663 003 

Revidering av reglemente för Kommunala funktionshinderrådet 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att reglemente för Kommunala funktionshinder-
rådet revideras i enlighet med upprättat förslag. 
 

Ärendet 

Kommunala funktionshinderrådet har initierat en revidering av reglementet för rådet. 
Reglementet ses därför över. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 8 november 2018, § 97, tillstyrkt funktionshinder-
rådets förslag till reviderat reglemente och hemställt till kommunfullmäktige att en 
samverkansgrupp för LSS-frågor med representanter från föreningar och kommunen 
skapas med ett eget styrdokument. Socialnämnden har den 12 november 2018, § 
133, lämnat utlåtande över förslaget och är i vissa delar positiv och i andra delar frå-
gande till förslaget.  

Genomgång har skett av det framtagna förslaget till reglemente och ett bearbetat för-
slag har upprättats, daterat den 1 februari 2019. 

Det bearbetade förslaget har skickats till Kommunala funktionshinderrådet för att 
kunna behandlas vid rådets sammanträde den 18 februari 2019. Protokoll från det 
mötet kommer att bifogas till handlingarna i ärendet. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 1 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 39 
och föreslår följande: 
 
Reglemente för Kommunala funktionshinderrådet revideras i enlighet med upprättat 
förslag.  

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

            1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

______________ 
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§ 36/2019               Dnr 2018–232 140 

Näringslivsprogram för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa del tre ”Handlingsplan för till-
växt” och del fyra ”Uppföljning och rapportering” i programmet under  
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera förslaget enligt Leif Sternfeldts  
yrkande: 
 
Rubriken och texten Sju punkter för att förverkliga Mark 2030 läggs till i  
programmet ”strategi för tillväxt”. 
 
Följande text läggs till mellan stycke 1 och 2 under rubriken prioriteringar  
strategi för tillväxt: 
Näringslivsarbetet bygger på prioriterade områden sammanfattade i sju   
punkter. Dessa är Mark ska underlätta för företagande, bilda och utveckla 
nätverk, infrastrukturen ska möta dagens och framtidens behov, utveckla 
skolan, utveckla centrummiljöer utefter de prioriterade stråken enligt struk-
turbilden samt utveckla Kinna som den centrala knutpunkten enligt struktur-
bilden.  
 
I del 3 utvecklas punkterna till en handlingsplan för tillväxt. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar del två i programmet ”Strategi för tillväxt”. 
 

Ärendet 
Näringslivsrådet i Marks kommun enades under sammanträdet den 15 decem-
ber 2017 att det behövdes ett näringslivsprogram för att tydliggöra kommu-
nens viljeinriktning i näringslivsfrågorna. En arbetsgrupp i näringslivsrådet till-
sattes och ett förslag på näringslivsprogram presenterades under rådets sam-
manträde den 14 mars 2018. Kommunstyrelsens Arbetsutskott, KSAU § 
114/2018, beslöt att förslag till näringslivsprogram godkänns och skickas ut 
på remiss. Den 30 juni 2018 skickades näringslivprogrammet ut på ett öppet 
remissförfarande. Sista svarsdagen var den 30 september. Elva remissvar in-
kom och näringslivsprogrammet har vidareutvecklats i syfte att förtydliga hur 
näringslivsprogrammets olika delar är sammanlänkade. Det uppdaterade för-
slaget till näringslivsprogram presenteras för kommunens förtroendevalda. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 5 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 49 
och föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fastställa del tre 
”Handlingsplan för tillväxt” och del fyra ”Uppföljning och rapportering” i pro-
grammet. 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 
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Kommunfullmäktige antar del två i programmet ”Strategi för tillväxt”. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Kommunikations- och näringslivschef Maya Hultgren Saksi redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande yrkanden: 

1. Rubriken och texten Sju punkter för att förverkliga Mark 2030 läggs till i programmet   

”strategi för tillväxt”. 

 

2. Följande text läggs till mellan stycke 1 och 2 under rubriken prioriteringar i strategi 

för tillväxt: 

Näringslivsarbetet bygger på prioriterade områden sammanfattade i sju punkter.   

Dessa är Mark ska underlätta för företagande, bilda och utveckla nätverk, infrastruk-

turen ska möta dagens och framtidens behov, utveckla skolan, utveckla centrum-

miljöer utefter de prioriterade stråken enligt strukturbilden samt utveckla Kinna som 

den centrala knutpunkten enligt strukturbilden.  

 

I del 3 utvecklas punkterna till en handlingsplan för tillväxt. 

 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att förslaget till beslut ändras till följande: 

Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa del tre ”Handlingsplan för tillväxt” 

och del fyra ”Uppföljning och rapportering” i programmet under förutsättning att 

kommunfullmäktige godkänner förslaget. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Sternfeldts (C) yrkanden 

och finner att så sker. 

 

Beslutsgång 2  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs (S) yrkande och 

finner att så sker. 

 

Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan besluta enligt arbetsutskottets 

förslag och finner att så sker. 

 
________________ 
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           § 37/2019 Dnr 2018–360 311 

Svar på medborgarförslag att Marks kommun skall begära av  
Vägverket att en bättre och säkrare avfart byggs från Väg 41  
Förläggarevägen mot Fritsla 

Kommunstyrelsens beslut 
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till  
Trafikverket i syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 41 i samband 
med avfarten mot Fritsla. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 

I ett medborgarförslag, inkommit den 29 juni 2018, föreslås att Marks kommun ska 
begära av Vägverket att en bättre och säkrare avfart byggs från  
väg 41/Förläggarevägen mot Fritsla.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 24 
och föreslår följande: 
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till Trafikverket i 
syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 41 i samband med avfarten mot 
Fritsla. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren 
Trafikverket 
____________ 
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            § 38/2019 Dnr 2019–128 011 

Funktionsutredning om planskildhet i Kinna 

Kommunstyrelsens beslut 
Marks kommun ställer sig positiv till att Trafikverket upprättar ett avtal som 
utgör beställning till en funktionsutredning.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
Kostnaden för funktionsutredning får uppgå till högst 350 000 kronor och fi-
nansieras via kommunreserven. 
 
Kommundirektören får återkomma till kommunstyrelsen om kostnaden för  
utredningen överstiger beloppet. 
 

Ärendet 

Den planerade utvecklingen av Kinna centrum med nybyggd skola och nybyggnation 

av bostäder kommer att ställa högre krav på infrastrukturen. Trafiksituationen vid 

plankorsningen vid Kinna resecentrum är redan i dagsläget ansträngd. Trafikverket 

kan på uppdrag genomföra en funktionsutredning (FU) som ger förslag på utrednings-

alternativ för planskild korsning mellan järnväg och väg 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 14 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 40 
och föreslår följande: 
 
Marks kommun ställer sig positiv till att Trafikverket upprättar ett avtal som utgör be-
ställning till en funktionsutredning.  

Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Kostnaden för funktionsutredning är ca 250 000 kronor +/- 100 000 kronor och finan-
sieras via kommunreserven. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar att kostnaden för funktionsutredningen ska få uppgå till högst 
350 000 kronor. 

Tomas Johansson (M) yrkar att kommundirektören får återkomma till kommunstyrel-
sen om kostnaden för utredningen överstiger beloppet. 
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Arthur Thirys (V)  
yrkande och finner att så sker 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas  
Johansson (M) yrkande och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag i övrigt och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Trafikverket 
_______________ 
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§ 39/2019 Dnr 2019–10 255 

Ansökan om lantmäteriförrättningar inom området Bonared, Hyssna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka om  
ledningsrätt för ledningar inom området Bonared, Hyssna. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslöt den 12 december 2018 § 180 att ge exploateringsingenjör i 
uppdrag att ansöka om vissa lantmäteriförrättningar. En del av beslutet blev felformu-
lerat vilket nödvändiggör för ett nytt beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka om  
ledningsrätt för ledningar inom området Bonared, Hyssna. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Karin Ahlgren redogör för ärende. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringsingenjör att ansöka om  
ledningsrätt för ledningar inom området Bonared, Hyssna. 
 
Förslaget antas. 
 
_____________ 
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           § 40/2019 Dnr 2018–241 168 

Svar på revisionsrapport-  Granskning av IT- och  
informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av IT- och 
informationssäkerhet. 
 
Kommunstyrelsen översänder beslutet tillsammans med tjänsteskrivelsen som  
kommunens svar till revisorerna för Marks kommun. 
 

Ärendet 

Förtroendevalda revisorer i Marks kommun har gett PwC i uppdrag att granska IT- och 
informationssäkerheten. Granskningen ska besvara frågan: Har kommunstyrelsen 
ändamålsenliga policys, rutiner och beskrivningar gällande IT-säkerhet, med fokus på 
design av rutiner för skydd mot obehörig åtkomst av data och information?  
Revisorerna önskar kommunstyrelsens kommentar på granskningens iakttagelser.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 20 februari § 45 och 
föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av IT- och informat-
ionssäkerhet. 

Kommunstyrelsen översänder beslutet tillsammans med tjänsteskrivelsen som kom-
munens svar till revisorerna för Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

            IT-chef Krister Näsström redogör för ärendet. 
            
            Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet expedieras till 

Valda revisorer 
 
            ______________ 
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            § 41/2019 Dnr 2018–701 212 

Samrådsyttrande översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning 
för Veddige  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämmar följande yttrande: 
 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning 
för Veddige, samrådshandling 2018-11-22. Kommunen ställer sig positiv till 
mellankommunal och regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur 
aspekterna kollektivtrafik och ortssamverkan. 
 

Ärendet 
Marks kommun har som remissinstans tillsänts Översiktsplan för Varbergs 
kommun, Fördjupning för Veddige, samrådshandling 2018-11-22.  

Veddige är beläget drygt 10 kilometer sydväst om Marks kommuns utpekade  

utvecklingsnod Horred, och ca fem kilometer från kommungränsen.  

Det finns gemensamma intressen i området, framförallt pekar Varbergs översiktsplan 

ut ett regionalt kollektivtrafikstråk mellan orterna. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 46 
och föreslår följande: 
 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning för Ved-
dige, samrådshandling 2018-11-22. Kommunen ställer sig positiv till mellankommunal 
och regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur aspekterna kollektivtrafik och 
ortssamverkan. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

Beslutet expedieras till  

Varbergs kommun 
 
________________ 
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            § 42/2019 Dnr 2018–500 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning-utök-
ning Solvik och Hyssna 2:1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och spillvat-
ten i omvandlingsområde Solvik och verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten i exploateringsområde Hyssna 2:1 daterade 2018-08-22 fastställs. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2018, §101, samtliga verksamhetsområ-
den för vatten, spillvatten och dagvatten i Marks kommun. 

Sedan beslutet fattades har kommunen byggt ut vatten- och avloppsnätet till Solvik 
och Hyssna 2:1. 

Teknik- och servicenämnden har i beslut §75/2018 föreslagit en utökning med verk-
samhetsområde för vatten och spillvatten i omvandlingsområdet Solvik och verksam-
hetsområde för vatten, spill- och dagvatten i exploateringsområdet Hyssna 2:1, se bi-
fogade kartor.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 28 
och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och spillvatten i om-
vandlingsområde Solvik och verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i ex-
ploateringsområde Hyssna 2:1 daterade 2018-08-22 fastställs. 

Dagens sammanträde 

            Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

            ______________ 
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            § 43/2019 Dnr 2019–5 042 

Begäran om igångsättningstillstånd för lokal VA-ledningsnät och 
GCM-väg Sätila-Hyssna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden  
igångsättningstillstånd för följande projekt: 
 
Projektnummer och projektnamn för delprojekt inom projektet:  
 
Utbyggnad lokala VA-nät Byggstart år Beslutad budget 2019–2022 (tkr) 
13549 Sjödal (södra) 2018 7 800 
13553 Sjödal (norra) Öresjö 2018 8 900 
13542 Hägnen/Ubbhult- 
lokalnät                                2018 25 400 
13541 Bonared/Hyssna handel-  
lokalnät                                2019 15 100 
13550 Almered lokalnät 2019 10 000 
13740 Hajom ÖFL och-  
lokalnät                    2020 13 515 
13551 Hjorttorp lokalnät 2020 4 730 
13705 Vännåkra ÖFL 2020 5 680 
13538 Vännåkra lokalnät 2020 6 600 
13741 Stjärnhult/Balltjärn-  
ÖFL                                       2020 12 150 
13539 Stjärnhult/Balltjärn 
 lokalnät                     2021 6 500 
Summa utbyggnad lokala VA-nät  116 375  
 
Summa GCM-väg Sätila – Hyssna 2019 13 000 
 
Projekten följs upp i kommunens delårs- och årsrapporter samt genom 
löpande återkoppling av väsentliga händelser/avvikelser till kommunstyrel-
sens arbetsutskott. 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har begärt igångsättningstillstånd för projekt rörande lo-
kal VA-utbyggnad (lokalnät) i områden kopplade till pågående arbeten med överfö-
ringsledningar samt en GCM-väg som planeras att genomföras i samband med VA-ar-
beten på delar av sträckan Sätila-Hyssna. Projekten har en samlad budget på 129,4 
mnkr enligt kommunfullmäktiges budget för 2019–2022.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 29 
och föreslår följande: 
 

Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd 

för följande projekt: 

Projektnummer och projektnamn för delprojekt inom projektet:  

Utbyggnad lokala VA-nät Byggstart år Beslutad budget 2019–2022 (tkr) 
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13549 Sjödal (södra) 2018 7 800 

13553 Sjödal (norra) Öresjö 2018 8 900 

13542 Hägnen/Ubbhult lokalnät 2018 25 400 

13541 Bonared/Hyssna handel lokalnät 2019 15 100 

13550 Almered lokalnät  2019 10 000 

13740 Hajom ÖFL och lokalnät 2020 13 515 

13551 Hjorttorp lokalnät  2020 4 730 

13705 Vännåkra ÖFL  2020 5 680 

13538 Vännåkra lokalnät  2020 6 600 

13741 Stjärnhult/Balltjärn ÖFL 2020 12 150 

13539 Stjärnhult/Balltjärn lokalnät 2021 6 500 

 

Summa utbyggnad lokala VA-nät  116 375  

Summa GCM-väg Sätila – Hyssna 2019 13 000 

 

Projekten följs upp i kommunens delårs- och årsrapporter samt genom löpande åter-

koppling av väsentliga händelser/avvikelser till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 
            ______________ 
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             § 44/2019 Dnr 2018–506 168 

Svar på revisionsrapport-  Granskning av kommunstyrelsen upp-
siktsplikt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen av kommunstyrelsens upp-
siktsplikt. 
 
Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteutlåtandet översänds som kommunens 
svar till revisorerna för Marks kommun. 

Ärendet 

Förtroendevalda revisorer i Marks kommun har gett PwC i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet är lag- och 
ändamålsenlig. Revisorerna önskar kommunstyrelsens kommentar på granskningens 
iakttagelser senast den 31 mars 2019.    

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 31 
och förslår följande: 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteutlåtandet översänds som kommunens svar till 
revisorerna för Marks kommun. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetskontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

Beslutet expedieras till  

Valda Revisorer 
 
________________ 
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           § 45/2019 Dnr 2019–30 012 

Riktlinjer för kommunstyrelsen uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över verksamhet 
som bedrivs av övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. 
Uppsiktsplikten innebär att övervaka att kommunens verksamhet bedrivs i 
enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, att lagar och förordningar efter-
levs och att medlen används effektivt. Kommunledningskontoret har tagit 
fram ett förslag på riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska utföra sin uppsikts-
plikt 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande är daterad den 17 januari 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 32 
och föreslår följande: 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetskontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktige 
 
________________ 
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§ 46/2019 

Kommunstyrelsens månadsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten. 
 

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 

Ekonomerna Kristian Johansson, Tomas Persson och Tor Ellnefors redogör för 
ärendet och bland att nämns om: 

- Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen och nämnder 
    - Finansiell rapportering 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och 
finner att så sker. 
 
_____________  
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           § 47/2019 Dnr 2018–50 042 

Årsrapport för 2018 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2018 godkänns. 
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2018  
godkänns. 
 

Ärendet 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun skall samt-
liga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för ekonomi, personal och 
verksamhet.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 31 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 41 
och föreslår följande: 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2018 godkänns. 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2018 godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Tor Ellnefors redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren yrkar på en ändring av förslaget till årsrapport: 
Uppföljning av grunduppdrag, övergripande utvecklingsfrågor anses vara upp-
fyllt i hög grad. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågor om kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Landgrens (S) 
yrkande och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt  
arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 
 

            ______________ 
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            § 48/2019 Dnr 2018–528 010 

Nämndplan 2019 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till bifogad nämndplan för 2019. 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ramväxlingar mellan kommunsty-
relsen, kultur- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden och miljö-
nämnden. 
 

Ärendet 

Enligt kommunens styrsystem ska varje nämnd och styrelse fastställa inriktning och 

prioriteringar för verksamheten i en nämndplan. Nämndplanen tydliggör hur nämn-

den/styrelsen planerar att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag och utgör samti-

digt den politiska beställningen till förvaltningen. Enligt beslut om budget 2019–2022 

för Marks kommun i kommunfullmäktige den 17 december 2018 gavs kommunstyrel-

sen uppdraget att:  

”Fastställa ramväxling mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och plan- 

och byggnadsnämnden med anledning av bildandet av en ny samhällsutvecklingsenhet 

inom nuvarande bygg- och miljökontor. Enheten kommer att arbeta på kommunstyrel-

sens uppdrag”. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 42 
och föreslår följande: 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till bifogad nämndplan för 2019. 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ramväxlingar mellan kommunstyrelsen, 
kultur- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden. 

  Beslutsgång 

  Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och  

  finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Kultur- och fritidsnämnden 
Miljönämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 

 
            ______________ 
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 § 49/2019                Dnr 

 Diskussionsunderlag för vägledningsdebatt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att texten om ny ishall stryks. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att den slutgiltiga versionen av diskussionsun-
derlaget ska vara färdigställd den 18 mars. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige håller varje år en vägledningsdebatt. Inför vägledningsdebatten 

har förvaltningen tagit fram ett diskussionsunderlag som är tänkt att fungera som en 

referensram för debatten.  

Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar att texten om ny ishall stryks ur dokumentet. 
 
Lisa Dahlberg (S) yrkar att den slutgiltiga versionen av diskussionsunderlaget 
ska vara färdigställd den 18 mars. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Arthur Thirys (V)  
yrkande och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs  
yrkande och finner att så sker. 
 
___________ 
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          § 50/2019 

 Marknäringsdagen den 11 april 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arvode och förlorad arbetsförtjänst utgår för de 
personer som anmält sig. 
 

 Dagens sammanträde 

           Lisa Dahlberg (S) informerar att den 11 april arrangeras Marknäringsdagen på  

           Marks gymnasium. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge  

           kommunstyrelsens möjlighet att delta på Marnäringsdagen. 

             Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arvode och förlorad arbetsförtjänst ska utgå för de 
personer som anmält sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt för-
slaget 
 

            _______________ 
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§ 51/2019 

Återkoppling om politikerutbildning den 25 februari  

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Lars-Inge Andersson (KD) har en synpunkt om politikerutbildningen som var den 25 

februari på Marks gymnasium. Det hade varit önskvärt om deltagarna på utbildningen 

har kunnat äta lunch i gymnasiets matsal. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
____________  
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§ 52/2019 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
a) Dnr 2018–525 261 

      2019–12 261 
      2017-245 29 
      2018–313 255  
      2019–39 255 
      2019–40 255 
      2018–505 261 
      2018–677 253      

                                                2016–385 255 
  
Delegationsbeslut från mark- och exploateringsenheten 
 
b)   Dnr 2016–304 149 
 
Delegationsbeslut, Hemsändningsbidrag för Älekulla Livs 
 
c)   Dnr 2019–8 057 
 
Delegationsbeslut- Inköp av leasingsfordon 
 
d)    Dnr  
    
Delegationsbeslut- Inköp av leasingsfordon 
 
e)   Dnr 2016–304 149 
 
Delegationsbeslut- Hemsändningsbidrag för 2018 för Coop Väst AB 
 
f)   Dnr  
 
Delegationsbeslut- Direktupphandling av tjänsten förmånsbil till anställda i 
Marks kommun, Marks Bostads AB och Marks Kraftvärme AB 
 
g)    Dnr 2019–58 261 
 
Delegationsbeslut- Lägenhetsarrende 
_______________ 
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§ 53/2019 

 

Meddelanden 
 

a)            
 
Protokoll från Marks Fastighets AB 2019-02-05 
 
b)  
 
Begäran från Lygnerns vattenråd 
 
c) 
 
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden § 16/2019 
 
d) 
 
Rapport från IOGT-NTO 
 
e) 
 
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden § 18/2019 
 
f)  
 
Skrivelse från Borås Tingsrätt 
 
G)  
 
Rapport och små kommuners ANT-situation och förebyggande arbete 
 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


