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 Kommunstyrelsen 

 2019-05-22 
   

 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-14.45 

Ajournerat kl. 09.35-10.05, 12.00-13.30,14.20-14.10 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg  

 S Jessica Rodén tjänstgör för Peter Landgren 

 S Anita Lomander  

 S Arvid Eklund tjänstgör för Christopher Thorsson 

 C Leif Sternfeldt 

 C Jessica Carlund tjänstgör för Stefan Brunander  

 C Lena Ferm Hansson  

 L Niklas Herneryd 

 M Tomas Johansson  

 M Tomas Ekberg  

 M Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl  

 SD Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz  

 SD Glenn Glansin  

 V Arthur Thiry 

 KD Elise Arnell kl 08.30-12.00 

 M Pär-Erik Johansson (M) tjänstgör för Elise Arnell (KD) 

  kl. 13.30-14.45, beslutsgång §§ 96–111 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Gunnar Nilsson   

 S Efkan Üstündag kl. 08.30-12.00  

 C Pontus Johansson 

 L Jan Karlsson  

 M Elise Benjaminsson kl. 08.30-12.00 

 M  Pär-Erik Johansson kl. 08.30-12.00 

 SD Jarl Krüger 

 V Karin Jageby 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Roger Haglund, personalchef §§ 97–99 

  Tommy Fahlander Arbetsmiljöverket §§ 97 

  Karin Kåberger Arbetsmiljöverket §§ 97 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 98–102 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 98–102 

  Sara Andersson, praktikant §§ 98–102 

  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 98–102 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 105 

  Talieh Ashjari, förvaltningschef §§ 99 

  Erika Agnarsson, verksamhetschef §§ 99 
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Utses att justera Tomas Johansson  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 4 juni 

  

  

  

Underskrifter  Sekreterare  §§ 96–111 

  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 §§ 96–111  
 

Sammanträdesdatum 2019-06-04 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-06-04 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-06-26 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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 Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 96 

  

Information från Arbetsmiljöverket § 97 
  

Aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen § 98 

  
Aprilrapport 2019 för Marks kommun § 99 

  
Fastställande av reviderade ramar 2020 § 100 

  
Budget 2019 kommunkoncernen efter revidering av respektive § 101 

bolagsstyrelse  
  

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning  § 102 

(VA), utökning med Sjödala, Öresjö och Skene 2:1  
  

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag § 103 
  

Redovisning av obesvarade motioner § 104 
  

Svar på motion om parkeringsplats för husvagn/husbil (S) § 105 
  

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads  § 106 

kommunalförbund  
  

Budget och verksamhetsplan 2019 - Boråsregionen Sjuhärads § 107 
kommunalförbund   

  
Återrapportering om Lygnerns vattenråd § 108 

  
Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta § 109 

om igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Horredshallen  

  
Anmälan av delegationsbeslut § 110 

  
Meddelanden § 111 
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§ 96/2019 

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Återrapportering om Lygnerns vattenråd. 
- Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om  
  igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Horredshallen. 
 

Dagens sammanträde 

Arvid Eklund (S) föreslår att följande ärende läggs till ärendelistan: 
   -      Återrapportering om Lygnerns vattenråd 
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att följande ärende läggs till ärendelistan: 
    -      Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om  
           igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Horredshallen 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner ändringen av ärendelis-
tan och finner att så sker. 

 
______________ 
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 § 97/2019                 Dnr  

Information från Arbetsmiljöverket.              

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Tommy Fahlander och Karin Kåberger från Arbetsmiljöverket informerar om  

arbetsmiljöarbete och vilka uppgifter och åtagande som åligger kommunerna på  

arbetsmiljöområdet. Bland annat nämns om:  

              - Jämställdhet i arbetslivet 

              - Ansvar som åligger kommunen som arbetsgivare. 
              - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ordföranden tackar å kommunstyrelsens vägnar för informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 98/2019                 Dnr 2019–343 042 

  Aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen            

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen  
godkänns. 
 

Ärendet 

Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en uppföljning 
av verksamheten och ekonomi per sista april. 

Kommunledningskontoret har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en aprilrap-
port för kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 6 maj 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019 § 135 och  
föreslår följande: 

 
Aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Karin Hydén och personalchef Roger Haglund redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

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

 

           ______________ 
 

 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 8(25) 
 Kommunstyrelsen 

 2019-05-22 

 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

             § 99/2019                                    Dnr 2019–234 042 

 Aprilrapport 2019 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens noterar att socialnämnden i samband med behand-

lingen av sin Aprilrapport gett förvaltningschefen i uppdrag att vidta åtgär-
der så att samtliga verksamheter, exklusive verksamheten flyktingmotta-
gande av ensamkommande, sammantaget uppnår en ekonomi i balans- 

 
2. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att anpassa kostnader för  

verksamheten flyktingmottagande av ensamkommande till den ersättning 
som Migrationsverket betalar för den verksamheten. 

 
3. Kommunstyrelsen noterar att äldreomsorgsnämnden i februari uppdrog åt  

förvaltningschefen att vidta åtgärder med anledning av den ekonomiska  
utvecklingen. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner aprilrapport 2019 för Marks kommun. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder uppmanas att driva en 

verksamhet i balans med budget. 
 
3. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran att redovisa ett un-

derskott om 4,4 mkr för verksamheten flyktingmottagande av ensamkom-
mande. 

 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseende reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång 
 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kom-
munens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2019 samt en prognos 
för resten av året. Ärendet kan komma att kompletteras till behandlingen i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2019 med eventuella framställ-
ningar som nämnder och styrelser gjort i samband med att de har behandlat 
sina respektive Aprilrapporter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 maj 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019 § 
136 och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige godkänner aprilrapport 2019 för Marks kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder uppmanas att driva en verk-
samhet i balans med budget. 
 
Kommunstyrelsen noterar att äldreomsorgsnämnden i februari uppdrog åt  
förvaltningschefen att vidta åtgärder med anledning av den ekonomiska  
utvecklingen. 
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  Dagens sammanträde 

  Verksamhetscontroller Marita Haglund, ekonom Kristian Johansson och  
  personalchef Roger Haglund redogör för ärendet. 
 
  Förvaltningschef Talieh Ashjari och verksamhetschef Erika Agnarsson  
  återrapporterar om de uppdrag som givits av från kommunstyrelsens  
  arbetsutskott den 15 maj 2019 § 136.   
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Tomas Johansson (M) lämnar följande tilläggsyrkande: 
 
-  Kommunstyrelsens noterar att socialnämnden i samband med  

behandlingen av sin Aprilrapport gett förvaltningschefen i uppdrag att 
vidta åtgärder så att samtliga verksamheter, exklusive verksamheten 
flyktingmottagande av ensamkommande, sammantaget uppnår en eko-
nomi i balans- 

 
- Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att anpassa kostnader för  

verksamheten flyktingmottagande av ensamkommande till den ersättning 
som Migrationsverket betalar för den verksamheten. 

 
-  Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran att redovisa ett  

underskott om 4,4 mkr för verksamheten flyktingmottagande av  
ensamkommande. 

 
Tomas Johansson (M) lämnar följande ändringyrkande: 
 
-  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Kultur och fritidsnämnden tillåts att överskrida sin ram 2019 med kostna-
den för väktarbevakning av bibliotek. 

 
Arthur Thiry (V) yrkar bifall till socialnämndens begäran att redovisa ett  
underskott på 4,4 mkr för verksamheten flyktingmottagande av ensamkom-
mande 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

Tomas Johanssons (M) tilläggsyrkande och finner att så sker. 
 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Tomas  
Johanssons (M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yr-
kandet. 

 
Reservation 

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M), Pär-Erik Johansson 
(M), Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Tomas Johanssons yrkande (M). 
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Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens bifaller eller avslår Arthur Thirys (V)  
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

 

Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet expedieras till 

Socialnämnden 
Äldreomsorgsnämnden  
 
 ________________ 
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  § 100/2019                 Dnr 2019–14 042 

  Fastställande av reviderade ramar 2020       

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderade ramar för 2020 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2020–2023 
tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. 
 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2020 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2019. 
 
Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

Ärendet 

Budgeten för 2019–2022 fastställdes av kommunfullmäktige i december 
2018. Enligt kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag 
och resurser för de två kommande verksamhetsåren. För år två görs i nästföl-
jande budgetprocess i princip endast justeringar utifrån förändringar i befolk-
ningens sammansättning samt andra omvärldsförändringar av väsentlig bety-
delse. Detta för att skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för 
nämnder och verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2019 i samband med att 
anvisningarna för budget 2020–2023 fastställdes att föreslå kommunfullmäk-
tige reviderade ramar 2020 redan till junisammanträdet 2019. Nämnderna 
kan därefter planera sin verksamhet genom att ta fram en nämndplan för 
2020 med detta beslut som grund. Om nämndplanerna beslutas senast i okto-
ber månad ges även förvaltningarna ett tidsutrymme att ta fram verksam-
hetsplaner för kommande verksamhetsår innan detta startar. Slutligt beslut 
av Budget 2020–2023 tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. Eventuella för-
ändrade uppdrag och resurser till nämnderna får därefter tas om hand genom 
att nämndplanerna justeras.  
 
Fokus på nämndernas planeringsarbete bör i den ordinarie budgetprocessen 
ligga på planeringsramarna följande år. 
 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 6 maj 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019 § 137 och 

föreslår följande: 

 
Reviderade ramar för 2020 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2020–2023 
tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2020 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2019. 

 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal och ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar att äldreomsorgsnämnden och socialnämnden ska oför-
ändrade ramar för 2020 och istället ska teknik- och servicenämndens ram 
minskas med 5 miljoner kr genom effektiviseringar. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller 

Arthur Thirys (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
arbetsutskottets förslag.  

 

Reservation 
Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
_______________ 
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             § 101/2019                                    Dnr 2019–53 041 

 Budget 2019 för kommunkoncernen efter revidering av respektive  
 bolagsstyrelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns. 
 

Ärendet 

I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotterbolag ges 
bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det aktuella budgetå-
ret. Kommunfullmäktige godkänner de av bolagen reviderade budgetarna i samband 
med aprilrapporten. De avkastnings- och soliditetskrav som fullmäktige fastställt 
måste tillgodoses även i de reviderade budgetarna. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet den 24 april 2019 § 107. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 
 § 118 och förslår följande: 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen god-

känns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 
 
 ______________ 
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 § 102/2019                 Dnr 2019–296 303 

 Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning (VA), 
 utökning med Sjödal, Öresjö och Skene 2:1             

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och ett nytt  

verksamhetsområde för dagvatten fastighet i omvandlingsområdet Sjödal 
daterade 2019-02-25 fastställs.     

2. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Öresjö daterade  
     2019-02-25 fastställs. 
3. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i exploaterings-

område Skene 2:1 daterade 2019-02-25 fastställs. 
 

Ärendet 

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

Sedan beslutet fattades har kommunen byggt ut VA-nätet till Solvik och Hyssna 2:1, 
där förslag på nya verksamhetsområden behandlas under våren 2019. 

   Teknik- och servicenämnden har i beslut §41/2019 föreslagit en utökning med  
   verksamhetsområde för:  

• vatten och spillvatten och ett nytt verksamhetsområde för ”dagvatten fastighet” i 
omvandlingsområdet Sjödal, 

• vatten och spillvatten i området Öresjö, 

• vatten, spill- och dagvatten i exploateringsområdet Skene 2:1,   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 april 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 119 och  
föreslår följande: 

 
        Kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och ett nytt verksamhetsområde för   
     dagvatten fastighet i omvandlingsområdet Sjödal daterade 2019-02-25 fastställs.  

2. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Öresjö daterade  
     2019-02-25 fastställs. 

3. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i exploateringsområde  
     Skene 2:1 daterade 2019-02-25 fastställs. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson 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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  § 103/2019                 Dnr 2019–418 101 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade 
medborgarförslag. 
 

 

Ärendet               

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

varje år redovisa de medborgarförslag som inte har fattats beslut om inom ett år från 

det att motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges sam-

manträde ordinarie sammanträden i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret har den 3 maj 2019 upprättat en förteckning över  

obesvarade medborgarförslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 123 och  

föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade  

medborgarförslag. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

______________ 
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§ 104/2019                  Dnr 2019–418 101 
 
Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade 
motioner. 
 

Ärendet               

Enligt 30 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

varje år redovisa de motioner som inte har fattats beslut om inom ett år från det att 

motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges samman-

träde ordinarie sammanträden i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret har den 3 maj 2019 upprättat en förteckning över  

obesvarade motioner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 124 

och föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade motioner. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 

          _______________ 
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             § 105/2019                                    Dnr 2016–199 315 

 Svar på motion om parkeringsplats för husvagn/husbil (S) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Önskemålet om lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil, som kommu-
ninvånare kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/husbil, läm-
nas till plan- och byggnadsnämnden att ha med sig vid planläggning av be-
byggelse. 
 
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa parkeringsplatser på 
kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 
 

Ärendet 

AnnSofi Tureson (S) har den 14 april 2016 lämnat in en motion som är rubricerad 
”Uppställningsplats husvagn/husbil” och föreslår att Marks kommun upplåter och iord-
ningställer lämplig mark för ändamålet. Motionären har senare tydliggjort att hennes 
förslag är att kommunen ordnar lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil som 
kommuninvånarna kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/ husbil.  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 mars 2018 § 26 och föreslog att: 

- Kommunen ska inte i egen regi tillhandahålla uppställningsplatser för  

husvagnar/husbilar, då det innebär konkurrensbegränsande offentlig säljverksam-

het. För det fall någon är intresserad av att iordningsställa uppställningsplatser på 

kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall. 

Motionen anses härmed besvarad 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2018 § 41 beslutat att återremittera ärendet för 

att besvara syftet i motionen. 

Ett nytt tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret är daterad den 12 
april 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet den 24 april 2019 § 112. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 120 och  

föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Önskemålet om lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil, som kommuninvånare 

kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/husbil, lämnas till plan- och 

byggnadsnämnden att ha med sig vid planläggning av bebyggelse. 

För det fall någon är intresserad av att iordningsställa parkeringsplatser på kommu-
nens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall. 
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Motionen anses härmed besvarad. 

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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              § 106/2019                 Dnr 2019–345 106 

 Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads  
 kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Förslaget till årsredovisning 2018 för Sjuhärads kommunalförbund  
godkänns. 
 

Ärendet 

Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för 

2018 för antagande av medlemskommunerna och prövning av ansvarsfrihet. Av redo-

visningen framgår att årets resultat blev 0,8 mnkr och att det egna kapitalet uppgick 

till 10,5 mnkr per 31 december 2018.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 april 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 125 och  

föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Förslaget till årsredovisning 2018 för Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 

finner att så sker. 
 
_______________ 
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             § 107/2019                                    Dnr 2018–713 106 

 Budget och verksamhetsplan 2019 – Boråsregionen Sjuhärads  
 kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna  
budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal-
förbund. 
 

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2018-12-07 att 
översända budget och verksamhetsplan till medlemskommunerna för godkännande.  

Budget och verksamhetsplan tas fram varje år i enlighet med förbundsordningen. 
Medlemsavgiften för år 2019 är beslutad till 78 kronor/invånare varav 41 kronor för 
finansiering av basverksamhet och 37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Med-
lemsavgiften är oförändrad sedan 2018. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 26 april 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019  
§ 126 och föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kom-
munfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 
för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

Beslutsgång 

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

_______________ 
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             § 108/2019                                    Dnr  

 Återrapportering om Lygnerns vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Marks kommun har utsett Arvid Eklund (S) att representera kommunen i Lyg-
nerns vattenråd. På dagens sammanträde informerar Arvid Eklund om vatten-
rådets verksamhet. 
 
Lygnerns vattenråd har funnits sedan år 2008 och medlemmarna består bland 
annat av kommunerna: Mark, Bollebygd, Kungsbacka och Borås. Vattenrådets 
arbete fokuserar både på sjön Lygnern samt avrinningsområdet till sjön som 
är cirka 7 mil stort. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar å kommunstyrelsens vägnar för informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
______________  
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             § 109/2019                                    Dnr 2019–358 042 

 Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om    
 igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Horredshallen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besluta 
om igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Horredshallen. 
 

Ärendet  

Teknik- och servicenämnden har den 16 maj § 73 begärt ett förnyat igång-
sättningstillstånd av kommunstyrelsen för om- och tillbyggnad av  
Horredshallen. I Marks kommuns kommungemensamma reglementen för 
nämnder anges att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd för inve-
steringsprojekt som överstiger 125 basbelopp.  

 
Ärendet beträffande om- och tillbyggnad av Horredshallen handläggs av kom-
munledningskontoret. För att underlätta den fortsatta hanteringen av ärendet 
skulle det kunna anses som lämpligt att kommunstyrelsen ger kommunstyrel-
sens arbetsutskott möjlighet att kunna fatta beslut om igångsättningstillstånd 
för projektet. 

Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens  
arbetsutskott delegation att besluta om igångsättningstill för om- och  
tillbyggnad av Horredshallen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs (S) 
yrkande och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 110/2019 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
            Följande delegationsbeslut anmäls: 
 

 
a) Dnr 2019–381 255 

Dnr 2019–329 261 
Dnr 2019–262 261 
Dnr 2019–96 253 
Dnr 2019–336 255 
Dnr 2019–337 255 
Dnr 2019–338 255 
Dnr 2017–427 253 
Dnr 2019–377 255 

 
Delegationsbeslut från Mark- och exploateringsenheten  
 
b)   Dnr 2018–684 023 
 
Delegationsbeslut – Uppdrag som tillförordnad förvaltningschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
c)   Dnr 2018–684 023 
 
Delegationsbeslut – Uppdrag som tillförordnad förvaltningschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
d)    Dnr 2019–315 00 
 
Delegationsbeslut – Ansökan om att få använda kommunens officiella  
flaggstänger 
 
e)    Dnr 2019–357 170 
 
Delegationsbeslut - Upphäva eldningsförbud 
 
_______________ 
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§ 111/2019  

 

Meddelanden 
 

a)            
 
Tolkförmedling Väst – Årsredovisning 2019 
 
b)  
 
Tolkförmedling Väst - Interkontrollplan 
 
c) 
 
Årlig miljörankning av Sveriges kommuner 

 
d) 
 
Svar på enkät miljörankning 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


