
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(37) 
 Kommunstyrelsen 

 2019-05-09 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-17.20 

Ajournerat kl. 10.05-10.25, 12.10-13.30, 14.30-14.50 

  
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 Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl  

 SD Mattias Krantz  

 SD Glenn Glansin  

 V Karin Jageby tjänstgör för Arthur Thiry 

 KD Elise Arnell  

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Gunnar Nilsson kl.  08.30-15.20 

 S Jessica Rodén 

 S Efkan Üstündag  

 S Arvid Eklund  

 C Gisella Olsson  

 L Jan Karlsson kl. 08.30-17.20 

 M Elise Benjaminsson kl 08.30-16.00 

 SD Lennart Svensson 

 SD Jarl Krüger 

 KD Lars-Inge Andersson 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Lars Landrö, kanslichef  §§ 91-92 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 78, 80–87 

  Maria Sivedal, utredare §§ 78 

  Victoria Bengtsson, tf. Förvaltningschef §§ 74,75, 88 

  Monica Bergsten, miljöstrateg §§ 74–75 

  Anna Holmén, utredare §§ 77 

  Åsa Björk, Västtrafik §§ 79 

  Dan-Ivar Jacobsson, Västtrafik §§ 79 

  Tomas Persson, ekonom §§ 80 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 80–87 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 80–87 
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  Malin Johnsson, ekonom §§ 80-87 

  Sara Andersson, praktikant §§ 80-87 

  Magnus Palm, förvaltningschef §§ 81-85 

  Katarina Petersson, verksamhetschef §§ 84 

  Karin Ahlgren, projektledare §§ 85 

  Marielle Neander, kommunjurist §§ 92 

  Matilda Johansson Skydd och säkerhetschef §§ 89-90 

  Roger Johansson, Beredskapsplanerare §§ 89-90 

   

Utses att justera Tomas Johansson  

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

  

  

  

Underskrifter  Sekreterare  §§ 73–95 

  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 §§ 73–95     
 

Sammanträdesdatum 2019-05-09 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-05-15 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-06-06 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 73 

  

Arbete med klimatanpassning § 74 
  

Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen § 75 

  
Svar på motion om alternativ gymnasieskola § 76 

  
Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting § 77 

  
En samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor § 78 

  
Information från Västtrafik § 79 

  

Kommunstyrelsens månadsrapport § 80 
  

Slutredovisning om- och tillbyggnad av Skene Avloppsreningsverk § 81 
(ARV)  

  
Slutredovisning omläggning av VA-ledning Kyrkogatan § 82 

  
Slutredovisning Utbyggnad VA-ledning Solvik § 83 

  

Information om hantering av investeringar i budgetprocessen § 84 
  

Information om gång- och cykelväg mellan Hyssna och Sätila § 85 
  

Alternativ för idrottshallar i investeringsprojektet Nybyggnad § 86 
Lyckeskolan   

  
Kungabergsbadet - åtgärdsval § 87 

  

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och  § 88 
exploateringsavtal  

  
Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens § 89 

krisberedskap  
  

Övnings- och utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2019–2020 § 90 
  

Utökad ram för valnämndens budget § 91 

  
Publicering av handlingar till sammanträden § 92  

  
Veterandagen och bära uniform på jobbet den 29 maj § 93 

  
Anmälan av delegationsbeslut § 94 

  
Meddelanden § 95 
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  Tjänstgörande § 86 beslutsgång 2   
   Ja Nej Avstår 

1 S Lisa Dahlberg X   

      

2 S Peter Landgren X   

      

3 S Anita Lomander X   

      

4 S Christopher Thorsson X   

      

5 C Leif Sternfeldt X   

      

6 C Stefan Brunander X   

      

7 C Lena Ferm Hansson X   

      

8 L Niklas Herneryd              X   

      

9 M Tomas Johansson  X  

      

10 M Tomas Ekberg  X  

      

11 M Ann Iberius Orrvik  X  

      

12 SD Mattias Krantz   X  

      

13 SD Glenn Glansin  X  

      

14 V Karin Jageby               X   

      

15 KD Elise Arnell  X  

  Resultat             9      6  
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§ 73/2019 

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendelistan ändras på följande sätt: 
-      Veterandagen och bära uniform på jobbet den 29 maj 
 

Dagens sammanträde 

Mattias Krantz (SD) föreslår att följande ärende läggs till ärendelistan: 
   -      Veterandagen och bära uniform på jobbet den 29 maj 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner ändringarna av ärende-
listan och finner att så sker. 

 
______________ 
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§ 74/2019                 Dnr 2019–87 003 

Arbete med klimatanpassning              

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Arbetet med klimatanpassningar är strategiskt viktigt. Därför ska alla kommu-
nala verksamheter arbeta med klimatanpassning. 
 

Ärendet 

Klimatförändringarna är en realitet redan idag och kommer enligt den senaste forsk-

ningen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade temperatu-

rer, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer i framtiden. 

Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett sam-

hälle som står robust inför klimatförändringar”.  

Handlingsplanen riktar sig i första hand till tjänstemän och politiker i länets kommu-

ner, samt till Länsstyrelsens medarbetare. Handlingsplanen gäller för år 2018–2020. 

Därefter kommer planen att revideras. Varje kommun ansvarar för att prioritera uti-

från sina förutsättningar. Handlingsplanen innehåller också rekommenderade åtgärder 

på kommunal nivå för att anpassa länets kommuner till de pågående och framtida kli-

matförändringarna. Ärendets syfte är att klimatanpassningsarbete ska genomsyra den 

kommunala verksamheten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019  
§ 84 och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att klimatanpassningsarbete ska genomsyra den  
kommunala verksamheten. 

Dagens sammanträde 

Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) lämnar följande yrkande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Arbetet med klimatanpassningar är strategiskt viktigt. Därför ska alla kommunala 

verksamheter arbeta med klimatanpassning. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Ferm Hanssons 
yrkande och finner att så sker. 
 
________________ 
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          § 75/2019                 Dnr 2019–90 106 

Förslag till miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen         

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att delta i projektet och bidra till en region 

där vi tar globalt ansvar för miljöinsatserna inom Sjuhärad och som ska 
skapa en hållbar framtid.  

 
2. Kommunfullmäktige ger uppdrag till alla nämnder och bolag att bidra till  

projektets genomförande.  
 
3. Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommundirektören att samordna 

kommunens bidrag till projektet. Kommundirektören ska sammanställa 
och presentera arbetet till kommunfullmäktige. 

 
4. Kommunstyrelsen ska följa och rapportera arbetet till kommunfullmäktige  

årligen. 

Ärendet 

Destination Boråsregionen är ett treårigt projekt som pågår 2018–2020. Projektets 

syfte är att skapa en organisation med långsiktigt hållbar struktur för miljöstrategisk 

samverkan i Boråsregionen för att effektivisera arbetet med att uppfylla Boråsregion-

ens prioriterade miljömål i VG2020. 

Projektets mål är: 

• En gemensam bild om ett hållbart Sjuhärad 

• En gemensam handlingsplan 

Projektledaren startade sitt arbete i maj 2018 och det första mötet ägde rum i novem-

ber 2018. Från Marks kommun deltog Miljöchef och miljöstrateg på mötet. 

Marks kommun ska delta i projektet och bidra till en region där vi tar globalt ansvar 

för miljöinsatserna inom Sjuhärad och som ska skapa en hållbar framtid.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 10 april 2019 § 85 och  

föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att delta i projektet och bidra till en region där vi tar  
globalt ansvar för miljöinsatserna inom Sjuhärad och som ska skapa en hållbar fram-
tid.  

Kommunfullmäktige ger uppdrag till alla nämnder och bolag att bidra till projektets 
genomförande.  
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Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommundirektören att samordna kommunens bi-
drag till projektet. Kommundirektören ska sammanställa och presentera arbetet till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska följa och rapportera arbetet till kommunfullmäktige årligen. 

Dagens sammanträde 

Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets  
förslag och finner att så sker. 
____________ 
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             § 76/2019                                    Dnr 2015–113 612 

 Svar motion om alternativ till gymnasieskola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Fortsatt arbete pågår i kommunen med att utveckla det kommunala  
aktivitetsansvaret, men det bör inte ske i form av att det skapas en alternativ 
verksamhet.  
 
Motionen anses därmed besvarad. 
 

Ärendet 

Jan-Ola Gustafsson (MOD) har den 19 februari 2015 lämnat in en motion om att barn- 
och utbildningsnämnden ska utreda behovet av och möjligheterna att starta en alter-
nativ verksamhet för de ungdomar som inte går i gymnasieskolan. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 12 april. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 24 april 2019 
§ 111 och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Fortsatt arbete pågår i kommunen med att utveckla det kommunala aktivitetsansva-
ret, men det bör inte ske i form av att det skapas en alternativ verksamhet.  

Motionen anses därmed besvarad.  

Beslutsgång 

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

 
________________ 
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             § 77/2019                                    Dnr 2019–113 042 

 Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting 

Kommunstyrelsens beslut 
Remissyttrandet, daterat den 2 april 2019, godkänns och översänds som 
kommunens svar till Finansdepartementet. 
 

Ärendet 

Finansdepartementet har skickat betänkandet, Lite mer lika. Översyn av kostnadsut-
jämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74), på remiss till bl.a. Marks 
kommun. Remissyttrandet ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 17 
maj 2019 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 2 april. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 april 2019 § 109 och  

föreslår följande:  

Remissyttrandet, daterat den 2 april 2019, godkänns och översänds som kommunens 
svar till Finansdepartementet. 

Dagens sammanträde 

Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Finansdepartementet 

 
________________ 
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 § 78/2019                 Dnr 2018–446 109 
 

 En samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser,  

integration, flyktingmottagning, svenska för invandrare, studie- och  
     yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verksamhet med start  
     1 januari 2020. Verksamheten organiseras av förvaltningschef på  
     barn-   och utbildningsförvaltningen med barn- och utbildningsnämnden 
     som huvudman. Kommundirektören får i uppdrag att inför starten av den 
     nya enheten påbörja förberedelsearbetet snarast så att verksamheten kan   
     starta den 1 januari 2020. 
 
2. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för utförandet av arbetsmark-

nads-politiska insatser i den del som insatsen berör naturvårdlagets verk-
samhet men verksamheten styrs på uppdrag av den nya verksamheten på 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
3. Barn- och utbildningsnämnden ska vara anställningsmyndighet för all per-

sonal inklusive kommunens samtliga bidragsanställningar.  
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta nya arbetssätt  

     och rutiner för bidragsanställningar. 
 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet kompletteras med att barn- och  

utbildningsnämnden även ansvarar för arbetsmarknadsfrågor,  
  arbetsmarknadspolitiska insatser samt mottagning och insatser för  
       nyanlända. 
2. 1 § kompletteras med att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de 

uppgifter som kommunen har enligt lagarna (1991:1109) om uppdrags-
utbildning i vissa fall, (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, (2016:38) om motta-
gande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, (2010:197) om an-
svar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och 
(2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända samt enligt för-
ordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

3. Övriga uppgifter för barn- och utbildningsnämnden är att ha strategiskt 
ansvar och samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågor och arbets-
marknadspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för samordning av 
kommunens integrationsfrågor och feriearbete. 

4. Delegering ges från kommunfullmäktige att barn- och  
utbildningsnämnden får besluta i följande kategorier av ärenden, under  

       förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars   
       av större vikt för kommunen: Teckna avtal med Migrationsverket om   
       mottagandet av ensamkommande barn respektive med länsstyrelsen om    
       mottagandet av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande:  
1. 2 § ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för operativa ar-

betsmarknads- och sysselsättningsfrågor.  
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Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande: 
1. 1 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre har strategiskt ansvar och 

samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågorna. 
2. 5 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre ska samordna och  

administrera anställningar med stöd och anställningar i form av offentligt       
       skyddade arbeten.  
3. 6 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre är arbetslöshetsnämnd. 
4. 7 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre ansvarar för kommunens 
      arbete med etableringsinsatser för nyanlända invandrare enligt lagen 
     (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och   
      även ansvara för de uppgif-ter som kommunen har enligt lagen   
      (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra   
      utlänningar. 
5. 8 § ändras så att kommunfullmäktige inte längre delegerar till  
      kommunstyrelsen att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande      
      av ensamkommande barn respektive med länsstyrelsen om mottagandet  
      av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen remitterade den 26 september 2018, § 164, förslaget avse-
ende en samlad enhet/förvaltning för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor 
och försörjningsstöd till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
yttrande om förslaget. Yttranden har inkommit från barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 mars. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019 § 
92 och föreslår följande: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska  

satser, integration, flyktingmottagning, svenska för invandrare,  
studie- och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verksamhet 
med start 1 januari 2020. Verksamheten organiseras av förvaltningschef 
på barn-   och utbildningsförvaltningen med barn- och utbildningsnämn-
den som huvudman. Kommundirektören får i uppdrag att inför starten av 
den nya enheten påbörja förberedelsearbetet snarast så att verksam-
heten kan starta den 1 januari 2020. 

 
2. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för utförandet av  

arbetsmarknadspolitiska insatser i den del som insatsen berör naturvård-
lagets verk-samhet men verksamheten styrs på uppdrag av den nya 
verksamheten på barn- och utbildningsnämnden. 

 
3. Barn- och utbildningsnämnden ska vara anställningsmyndighet för all 

personal inklusive kommunens samtliga bidragsanställningar.  
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta nya arbetssätt  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14(37) 
 Kommunstyrelsen 

 2019-05-09 

 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

     och rutiner för bidragsanställningar. 
 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet kompletteras med att barn- och  

utbildningsnämnden även ansvarar för arbetsmarknadsfrågor,  
  arbetsmarknadspolitiska insatser samt mottagning och insatser för  
       nyanlända. 
2. 1 § kompletteras med att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de 

uppgifter som kommunen har enligt lagarna (1991:1109) om uppdrags-
utbildning i vissa fall, (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, (2016:38) om motta-
gande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, (2010:197) om an-
svar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och 
(2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända samt enligt för-
ordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

3. Övriga uppgifter för barn- och utbildningsnämnden är att ha strategiskt 
ansvar och samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågor och arbets-
marknadspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för samordning av 
kommunens integrationsfrågor och feriearbete. 

4. Delegering ges från kommunfullmäktige att barn- och  
utbildningsnämnden får besluta i följande kategorier av ärenden, under  

       förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars   
       av större vikt för kommunen: Teckna avtal med Migrationsverket om   
       mottagandet av ensamkommande barn respektive med länsstyrelsen om    
       mottagandet av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande:  
1. 2 § ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för operativa ar-

betsmarknads- och sysselsättningsfrågor.  
 
Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande: 
1. 1 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre har strategiskt ansvar och 

samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågorna. 
2. 5 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre ska samordna och  

administrera anställningar med stöd och anställningar i form av offentligt       
       skyddade arbeten.  
3. 6 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre är arbetslöshetsnämnd. 
4. 7 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre ansvarar för kommunens 
      arbete med etableringsinsatser för nyanlända invandrare enligt lagen 
     (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och   
      även ansvara för de uppgifter som kommunen har enligt lagen   
      (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra   
      utlänningar. 
5. 8 § ändras så att kommunfullmäktige inte längre delegerar till  
      kommunstyrelsen att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande      
      av ensamkommande barn respektive med länsstyrelsen om mottagandet  
      av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) med instämmande från Elise Arnell (KD) yrkar att ären-
det återremitteras till förvaltningen för att ytterligare utreda hur förslaget på-
verkar Borås regionens etableringscenter, försörjningsstöd samt om kommun-
styrelsen är ansvarig nämnd för arbetsmarknadsfrågor. 
 
Mattias Krantz (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med föl-
jande motivering: 
Sverigedemokraterna tillgodoser barn- och utbildningsnämndens önskemål 
om mer information om de nya uppdragen, de ekonomiska förutsättningarna, 
organisation, lokalförsörjningen, och att få yttra sig innan beslut fattas. 
 
Tomas Johansson (M) med instämmande från Elise Arnell (KD) lämnar ett 
ändringsyrkande ifall kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet på dagens 
sammanträde:  
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med följande för-
ändringar: 

-   beslutspunkt 1: verksamheten organiseras av kommundirektören med  

kommunstyrelsen som huvudman.  

- beslutspunkt 3: Barn- och utbildningsnämnden ersätts med Kommunstyrelsen.  

- Som konsekvens av ovanstående skall reglementen för berörda nämnder ändras. 

Leif Sternfeldt (C) med instämmande från Karin Jageby (V) yrkar bifall till ar-
betsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgö-
ras på dagens sammanträde. 

 
Reservation 
Mattias Krantz (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 
Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Tomas Johanssons yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik och Elise Arnell 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 

            ______________ 
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§ 79/2019 

Information från Västtrafik om färdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Dan-Ivar Jacobsson och Åsa Björk från Västtrafik har bjudits in till kommunstyrelsens 

sammanträde för att informera om anropsstyrdtrafik/färdtjänst som Västtrafik tillhan-

dahåller för kommuninvånare i Marks kommun. 

På sammanträdet berörs bland:  
- Kostnadsutvecklingen för färdtjänst 
- Förseningsstatisk 
- Klagomålshantering 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Kommunstyrelsens ordförande tackar å kommunstyrelsens vägnar för inform-
ationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
____________  
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§ 80/2019 

Kommunstyrelsens månadsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 

 

Ärendet  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder och bo-
lag. För att kunna fullfölja sin uppsiktsplikt får kommunstyrelsen uppföljningar 
om kommunens ekonomiska läge. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Tomas Persson, utredare Maria Sivedal, ekonomichef Karin Hydén 
redogör för ärendet och bland att nämns om: 

- Prelimärt utfall per april 2019 
    - Finansiell rapportering 
    - Befolkningsutveckling  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och finner att 

så sker. 

____________ 
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§ 81/2019                 Dnr 2019–138 042 

Slutredovisning om- och tillbyggnad av Skene avloppsreningsverk 
(ARV) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet Om- 
och till-byggnad Skene avloppsreningsverk (ARV) godkänns. 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har färdigställt investeringsprojektet Om- och tillbyggnad 
Skene avloppsreningsverk (ARV). Projektet hade ursprungligen en budget på 16 mnkr 
men projektet avgränsades till att enbart avse inloppsdelen och ett nytt ställverk i 
samband med beslut om Budget 2017–2020. Budgeten reviderades då ned till 5 mnkr.  

Syftet med projektet var att förnya Skene ARV för att modernisera och förbättra  
reningsprocessen.   

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning 
mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.  

Då projektet ursprungligen var budgeterat till 16 mnkr har teknik- och servicenämn-
den valt att slutredovisa det. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 februari  
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde den 20 mars 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019 § 
93 och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet Om- och till-
byggnad Skene avloppsreningsverk (ARV) godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson och förvaltningschef Magnus Palm redogör för 
ärandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-
slag och finner att så sker. 

 
_________________ 
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§ 82/2019                 Dnr 2019–138 042 

Slutredovisning omläggning av VA-ledning Kyrkogatan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om-
läggning av VA-ledning Kyrkogatan godkänns. 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har färdigställt omläggningen av vatten-, spill- och dag-
vattenledningar på en sträcka av cirka 1 200 m i Kyrkogatan och Vråsjövägen, Kinna. 

Syftet med projektet var att förnya ledningsnätet för att minska mängden ovidkom-
mande vatten i avloppsverket samt att minska risken för läckage på de ca: 100 år 
gamla vattenledningarna. 

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovi-
sas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskriv-
ning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 februari. 
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde den 20 mars 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019 § 
94 och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet omläggning av 
VA-ledning Kyrkogatan godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson och förvaltningschef Magnus Palm redogör för 
ärandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 
finner ett att så sker. 
_________________ 
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§ 83/2019                 Dnr 2019–138 042 

Slutredovisning Utbyggnad VA-ledning Solvik 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
utbyggnad av VA-ledning Solvik godkänns. 
 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har färdigställt utbyggnaden av vatten- och spillvatten-
ledningar till, och inom, fritidsområdet Solvik. I projektet ingick även en överförings-
ledning från Mos Strand på cirka 450 meter.  

Syftet med projektet var att minska föroreningsbelastningen i Öresjön samt att lösa 
avloppsfrågan i omvandlingsområdet Solvik som består av 21 fastigheter. 

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning 
mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 februari. 
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde den 20 mars 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019  
§ 95 och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet utbyggnad av 
VA-ledning Solvik godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson och förvaltningschef Magnus Palm redogör för 
ärandet. 

Beslutsgång 

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

 
_________________ 
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            § 84/2019                                    Dnr 2018–651 042 

Information om hantering av investeringar i budgetprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 april § 57 behandlades ärendet utökning av 
investeringsanslag 2019. Förslaget innebar bland annat en utökning av teknik- och 
servicenämndens investeringsram för lokalkompletteringar. Orsaken till detta var att 
renovering av Strömskolans kök har blivit dyrare än budgeterat. Med anledning av 
detta önskade kommunstyrelsen mer information om bakgrund till ärendet. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om ärendet den 24 april 2019 
§ 105. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Magnus Palm och verksamhetschef Katarina Peterson infor-
merar om ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ger möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
  
________________ 
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            § 85/2019                                    Dnr 2019–5 042 

Information om gång- och cykelväg mellan Hyssna och Sätila 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
 

Ärendet  

På kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars behandlades ärendet igångsätt-
ningstillstånd för gång- och cykelväg mellan Hyssna och Sätila § 43. På sammanträdet 
framkom det synpunkter att vägen redan börjat anläggas innan igångsättningstillstån-
det. På grund av de frågor som uppstod önskade kommunstyrelsen en förklaring från 
berörda tjänstemän om vad som har skett.   

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om ärendet den 24 april 2019 
§ 106.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Magnus Palm och projektledare Karin Ahlgren redogör för 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 86/2019                 Dnr 2016–458 530 

 Alternativ för Idrottshallar i Investeringsprojektet Nybyggnad  
 Lyckeskolan                

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Investeringsbudgeten för projektet nybyggnation Lyckeskolan utökas från   
    300 mnkr till 308 mnkr med anledning av att idrottshallarna byggs enligt  
    alternativ B4. 
2. Om det är möjligt ska båda hallarna vara delbara. 
3. Det ska tas fram två förslag på exteriör för hallarna som ska överlämnas till     
   arbetsutskottet innan bygglovsprocessen inleds. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se Beslutsgång 
 

 Ärendet 

 I samband med kommunstyrelsens beslut, §23/2019, om igångsättningstillstånd samt 
 riktpris för investeringsprojektet Nybyggnad Lyckeskolan noterades riktpriset för skolan  
 till 240 miljoner kronor och idrottshallarna till 60 miljoner kronor (mnkr).  

 Idrottshallarna var vid tidpunkten inte planerade i detalj och flera tänkbara lösningar 
 utvärderades. Kommundirektörens styrgrupp lovade därför under ärendets beredning 
 att återkomma till politiken i hallfrågan så fort utvärderingen var färdig.  

 Ärendets behandling 

 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april. 

  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 24 april 2019 § 102 och    

 föreslår följande:            

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Investeringsbudgeten för projektet nybyggnation Lyckeskolan utökas från   
    300 mnkr till 308 mnkr med anledning av att idrottshallarna byggs enligt  
    alternativ B4. 
2. Om det är möjligt ska båda hallarna vara delbara. 
3. Det ska tas fram två förslag på exteriör för hallarna som ska överlämnas till     
   arbetsutskottet innan bygglovsprocessen inleds. 

Dagens sammanträde 

         Ekonom Kristian Johansson och enhetschef Niklas Gusténius redogör om ärendet.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) yrkar att kommunfullmäktige bygger två hallar enligt alterna-
tiv A till kostnad av 60,5 mkr och enligt punkt 2 och 3 i arbetsutskottets  
förslag. 
 
Tomas Johansson (M) med instämmande från Mattias Krantz (SD) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att bygga en hall med en läkare för 500 personer. 
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Hallen ska ligga så långt norrut som möjligt på området för att det ska vara 
möjligt att bygga fler bostäder. Hallen ska om möjligt ansluta till skolan med 
inglasad bro. 
 
Leif Sternfeldt (C) instämmande från Anita Lomander (S), Peter Landgren (S) 
och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts för-
slag. 
Karin Jageby (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bygga en hall med 
plats för en läktare och kafé.  
 

Ann Iberius Orrvik (M) med instämmande från Elise Arnell (KD) lämnar ett  

tilläggsyrkande att när de nybyggda lokalerna utrustas ska de i första hand göras med 

inom kommunen befintlig utrustning. I andra hand inköp av ny utrustning. Återbruk och 

miljötänk i enlighet med Agenda 2030. 

Leif Sternfeldt (C) och Lisa Dahlberg (S) yrkar avslag på Ann Iberius Orrviks (M) 

yrkande.  

Beslutsgång 

          Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elise Arnells (KD),  
Tomas Johanssons (M), Karin Jagebys (V) eller arbetsutskottets förslag och fin-
ner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Mattias Krantz (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för Tomas Johanssons (M) yrkande. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer Ann Iberius Orrviks (M) yrkande mot avslag och finner att  
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-Röst för att avslå yrkandet 
Nej-Röst för att bifalla yrkandet 
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M) och Ann Iberius Orrvik (M) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning från Karin Jageby (V) 
Vi inser behovet men anser att BUN har betydligt större investeringsbehov än 
vad kommunens skatteintäkter medger i kapital- och ökade driftskostnader. 
Vi anser att det är ansvarslöst att nu satsa ytterligare investeringsmedel på ett 
”önskebehov” dvs. två idrottshallar istället för en väl tilltagen, delningsbar hall. 
Vi vill påminna om att hela projektet med den nya Lyckeskolan inte fanns bland 
de investeringskalkyler i ”Lokalutredningen för skolornas framtida behov.” Vi 
ser att mycket av föreskole- och grundskoleverksamhet bedrivs i lokaler med 
stora renoverings- och nybyggnadsbehov. Det vill vi investera i, i första hand 
_______________ 
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§ 87/2019                 Dnr 2019–16 822 

Kungabergsbadet - åtgärdsval 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Projektets innehåll och utformning bestäms till följande:  
1. Relining ska användas för renoveringen av bassängen. 
2. Teknik- och servicenämnden ges ett igångsättningstillstånd för projektet 

och budgeten för projektet fastställs till 8,2 mkr. 
3. Kommunstyrelsen noterar de synpunkter som har inkommit. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har i §106/2018 föreslagit vilka åtgärder som de anser be-

höver genomföras för att hålla Kungabergsbadet och badhuset Kaskad öppna på 
längre sikt. Beslutet vilar på den utredning om kommunens tempererade bad som kul-

tur- och fritidsförvaltningen genomfört i samarbete med teknik- och serviceförvalt-
ningen. Utredningen har fokuserat på Kungabergsbadet och Kaskad eftersom renove-

ringsbehoven bedömts mer kritiskt där än på Backagårdsbadet.  
 

Utredningen visar att behoven av åtgärder beloppsmässigt är störst på Kaskad (minst 
77,1 mnkr) medan det ur ett tidsperspektiv är Kungabergsbadet som behöver priorite-

ras. Baserat på utredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden därför att Kungabergs-

badet ska förses med ny vattenrening (2,5 mnkr), ombyggd bassäng/byggnader och 
Spray-park (9 mnkr) med start 2019 för att möjliggöra att badet kan vara öppet som 

vanligt 2020.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 april 2019 § 
104 och föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Projektets innehåll och utformning bestäms till följande:  
1. Relining ska användas för renoveringen av bassängen. 
2. Teknik- och servicenämnden ges ett igångsättningstillstånd för projektet 
       under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändigt beslut om  
       budget. 
4. Kommunstyrelsen noterar de synpunkter som har inkommit. 
 

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.  
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) med instämmande från Niklas Herneryd (L), Mattias 
Krantz (SD) och Anita Lomander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
med justeringen att budgeten för projektet fastställs till 8,2 mkr. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Tomas Johanssons (M) 
yrkande och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 
 

______________ 
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§ 88/2019                Dnr 2019–70 003 

Förslag till riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och  
exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens beslut 
1. kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 

exploateringsavtal.  
2. En översyn av riktlinjerna ska göras en gång per mandatperiod eller vid 

behov. 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige 
3. Riktlinjer för markanvisning och försäljning av kommunens mark 2015-01-

29 KF § 6 upphävs. 

Ärendet 

Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska alla kommu-
ner som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisning. Mark och explo-
atering på Samhällsutvecklingsenheten har tagit fram förslag på riktlinjer för kommu-
nal mark, markanvisning och exploateringsavtal. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 26 februari 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars 2019 § 
58 och föreslår följande:  
 
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och  
 exploateringsavtal.  
2.En översyn av riktlinjerna ska göras vid behov en gång per mandatperiod. 
3.Riktlinjer för markanvisning och försäljning av kommunens mark 2015-01-
29 KF § 6 upphävs. 

Dagens sammanträde 

Tf. förvaltningschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet.  
 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) lämnar följande yrkande: 
Kommunstyrelsens beslut 
1. kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 

exploateringsavtal.  
2. En översyn av riktlinjerna ska göras en gång per mandatperiod eller vid 

behov. 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige 
3. Riktlinjer för markanvisning och försäljning av kommunens mark  

2015-01-29 KF § 6 upphävs. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas Johansson (M) yrkande 
och finner att så sker. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 28(37) 
 Kommunstyrelsen 

 2019-05-09 

 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

            Beslutet expedieras till 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 _____________ 
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§ 89/2019                 Dnr 2019–75 168 

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av kommunens krisberedskap. 
  
Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteutlåtandet översänds som kommunsty-
relsens svar till revisorerna för Marks kommun. 
 

Ärendet 

Förtroendevalda revisorer i Marks kommun har gett PwC i uppdrag att granska kom-
munens krisberedskap med den övergripande revisionsfrågan om kommunstyrelsen 
har säkerställt att det finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och 
myndigheters riktlinjer. Revisorerna har tagit fram kontrollmål som lyder: 

• Hur är kommunens organisation för krisberedskap och krisledning uppbyggd? 

• Arbetar kommunen systematiskt med krisberedskap? 

• Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s riktlinjer? 

• Hur arbetar kommunen med samverkan utifrån ett krisberedskapsperspektiv? 

Revisorerna önskar kommunstyrelsens kommentar på revisionsrapporten senast den 
15 maj 2019. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 22 mars. 

Kommunstyrelsens arbetsutskottets har behandlat ärendet den 10 april 2019 § 86 och 

föreslår följande: 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskning av kommunens krisberedskap.  

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

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

 Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson 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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             § 90/2019                                    Dnr 2019–177 168 

 Övnings- och utbildningsplan för kommunstyrelsen mandatperioden   
 2019–2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till utbildning och övning i krisledning och 
civilt försvar för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden 
 

Ärendet 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär 
händelse vid fredstid och höjd beredskap (LEH) fastställer att kommunen ska se till att 
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att 
lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser och kriser. Vidare ska kommunen, en-
ligt överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sve-
riges kommuner och landsting ha en fastställd övnings- och utbildningsplan för man-
datperioden. I den politiska organisationen berörs främst krisledningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Övnings- och utbildningsplanen omfattar information om krisberedskapens 
grunder, som ledamöterna i krisledningsnämnden behöver för att kunna om-
händerta sitt uppdrag vid en extraordinär händelse eller samhällsstörning. Öv-
nings- och utbildningsplanen omfattar även totalförsvaret och kommunens roll 
i det civila försvaret, där kommunstyrelsen är en mycket viktig aktör 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 april. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 april 2019 § 
114 och föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen antar förslaget till utbildning och övning i krisledning och civilt  
försvar för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 
______________ 
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 § 91/2019                 Dnr 2019–218 119 

Utökad ram för valnämndens budget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgetramen till valnämnden med 154 
000 kr för att täcka ökad kostnad för bemanning på valkansliet samt en höj-
ning till 193 kr/t för röstmottagare som arbetar i samband med valet till Euro-
paparlamentet 2019. 
 
Finansiering sker med medel ur kommunreserven. 
 

Ärendet 

Valnämnden hemställer om utökad ram av budget för valnämnden inför valet till Euro-
paparlamentet den 26 maj. Förslaget rör delvis en utökad bemanning på valkansliet 
och delvis ett högre arvode till röstmottagare. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 mars. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019 § 
89 och föreslår följande:  
 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgetramen till valnämnden med 154 000 kr för 
att täcka ökad kostnad för bemanning på valkansliet samt en höjning till 193 kr/t för 
röstmottagare som arbetar i samband med valet till Europaparlamentet 2019.  

Finansiering sker med medel ur kommunreserven. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Valnämnden 
 

____________ 
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§ 92/2019                 Dnr 2019-65 00 

Publicering av handlingar till sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Ärendelistor som publiceras på kommunens webbplats ska fortsättningsvis 

innehålla uppgift om diarienummer för respektive ärende. 
2. Underliggande handlingar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 

sammanträden ska publiceras på kommunens webbplats i samband med 
att kallelser publiceras.  

3. Kommundirektören får i uppdrag att utvärdera publicering av underlig-
gande handlingar på webbplatsen. Återrapportering av detta ska ske till 
kommunstyrelsen senast under december 2019. 

4. Webbpublicering av underliggande handlingar i samband med att kallelser 
publiceras ska införas för alla nämnder och bolag den 1 januari 2020, om 
inte kommunstyrelsens utvärdering visar på annat.  

5. Riktlinjer för personuppgiftshantering justeras under punkt 5, ”Publicering 
av personuppgifter på webben” enligt följande: Andra stycket tas bort och 
tillägg görs om att känsliga personuppgifter och extra skyddsvärda per-
sonuppgifter aldrig får publiceras på webbplatsen. 

 

Ärendet 

Fråga har uppkommit om att ha handlingar till fullmäktige, kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och bolagens sammanträden mer lättillgängliga genom att publicera dem på 
kommunens webbplats.  

Prövning behöver därför göras gällande vilka förutsättningar som finns för att publi-
cera beslutsunderlag på kommunens webbplats, och i vilken mån det i så fall ska ske.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 mars. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019 § 
90 och föreslår följande:  

 
Ärendelistor som publiceras på kommunens webbplats ska fortsättningsvis innehålla 
uppgift om diarienummer för respektive ärende. 

Beslutsunderlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden ska 
publiceras på kommunens webbplats.  

Kommundirektören får i uppdrag att utvärdera publicering av beslutsunderlag på 
webbplatsen och eventuellt införande av webbpublicering av beslutsunderlag för alla 
nämnder och bolag.  

Återrapportering av detta ska ske till kommunstyrelsen senast under december 2019.  

Riktlinjer för personuppgiftshantering justeras under punkt 5, ”Publicering av person-
uppgifter på webben” enligt följande: Andra stycket tas bort och tillägg görs om att 
känsliga personuppgifter och extra skyddsvärda personuppgifter aldrig får publiceras 
på webbplatsen. 
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Dagens sammanträde 

Kommunjurist Marielle Neander redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med revide-
ringen att ordet ”beslutsunderlag” byts ut mot ”underliggande handlingar”. 
 
Anita Lomander yrkar bifall till Tomas Johanssons yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas Johanssons 
yrkande och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
______________ 
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§ 93/2019 

Veterandagen och bära uniform på jobbet den 29 maj 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag beträffande flaggning 
på Veterandagen och ”bära uniform på jobbet” den 29maj.  
 

Dagens sammanträde 

Mattias Krantz (SD) informerar att den 29 maj är det Veterandagen och ”bära 
uniform på jobbet-dagen.” Vissa kommuner låter sina medarbetare få bära 
uniform den dagen och har flaggning på kommunala flagstolpar. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett 
förslag beträffande flaggning på Veterandagen och ”bära uniform på jobbet” 
den 29 maj.  

Beslutsgång   

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs yr-
kande och finner att så sker. 
 
______________  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 35(37) 
 Kommunstyrelsen 

 2019-05-09 

 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 94/2019 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att at kostnaden för ett leasingkontrakt ska  
redovisas på delegationsbeslutet vid inköp av leasingfördon. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) yrkar at kostnaden för ett leasingkontrakt ska redovisas 
på delegationsbeslutet vid inköp av leasingfördon.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Tommas Johanssons (M)  
yrkande och finner att så sker. 

 
 
            Följande delegationsbeslut anmäls: 
 

a) Dnr 2018–90 112 
  

Yttrande över ansökan om förordnande som borglig vigselförrättare 
 
b) Dnr 2019–118 255 

Dnr 2019–162 261 
Dnr 2019–122 255 
Dnr 2019–155 261 
Dnr 2019 114 261 
Dnr 2019–237 255 
Dnr 2019–123 255 
Dnr 2019–117 255 
Dnr 2018–674 253 
Dnr 2019–56 261 
Dnr 2019–61 261 
Dnr 2019–62 261 
Dnr 2019–275 261 

 
Delegationsbeslut från Mark- och exploateringsenheten  
 
c)   Dnr 2019–8 057 
 
Delegationsbeslut - Inköp av leasingfordon 
 
 
d)   Dnr 2019–357 170 
 
Delegationsbeslut om eldningsförbud 
 
e)   Dnr 2019–8 057   
 
Delegationsbeslut - Inköp av leasingfordon  
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f)    Dnr 2019–229 105 
 
Delegationsbeslut om flaggning vid val av Europaparlamentet 
 
g)  
 
Överenskommelse mellan Marks kommun och förvaltningschef 
 
_______________ 
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§ 95/2019 

 

Meddelanden 
 

a)            
 
Inbjudan till BoHäM den 26 augusti 2019 
 
b)  
 
Inbjudan till Nationaldagsfirande den 6:e juni 2019 
 
c)  

 
Protokoll från Spinnerskan i Mark Ab 2019-03-07 

 
d)  
 
Förordnande av ledamöter och ersättare i Ringhals säkerhetsnämnd 
 
e) 
 
Protokollsutdrag frän socialnämnden § 37/2019 
 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


