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 Kommunstyrelsen 
 2019-10-02 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Klockan 13.00-15.45. 
Ajournering klockan 14.20-14.55. 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren 
 S Anita Lomander 
 S Christopher Thorsson 
 C Pontus Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt 
 C Stefan Brunander 
 C Lena Ferm Hansson 
 L Niklas Herneryd 
 M Tomas Johansson 
 M  Tomas Ekberg 
 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Anders Lindahl (M), §§ 

164-167 föredragningsdel 
 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Anders Lindahl §§ 165  

föredragningsdel - § 167 föredragningsdel 
 M Anders Lindahl, klockan 13.25-16.35 §§ 168 – 175  
 SD Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz 
 SD Glenn Glansin 
 V Arthur Thiry 
 KD Elise Arnell  
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Gunnar Nilsson 
 S Efkan Üstündag 
 S Arvid Eklund 
 C Gisella Olsson 
 L Jan Karlsson 
 M Pär-Erik Johansson, klockan 13.15-14.20 
 SD Jarl Krüger 
 V Karin Jageby 
 KD Lars Inge Andersson §§ 168-175 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Lars Landrö, kanslichef 164-167, 169-175 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 164-165 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 167-168 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 164, 167-168 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§§ 167 
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  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 167, 170 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 167-168 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 167-168 
  Malin Johnsson, ekonom §§ 167-168 
  Roger Haglund, personalchef §§ 167-168 
  Krister Näsström, IT-chef §§ 167 
  Matilda Johansson, säkerhetschef §§ 167-168 
  Sara Andersson, ekonom §§ 167-168 
  Sanna Nadj, exploateringsingenjör §§ 169-170 
  Roger Fogelström, ordförande valda revisorer § 171 
  Fredrik Carlsson, uppdragsgivare § 171 
  Eva Ryberg, vice ordförande valda revisorer § 171 
  Kenneth Sölvebring, revisor § 171 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 16 oktober 
  
Underskrifter Sekreterare  §  164-175 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
 Tomas Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 164-175 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-02 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-10-16 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-11-07 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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§ 168/2019, beslutsgång 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ledamöter Ja Nej 
S Lisa Dahlberg X  
    
S Peter Landgren X  
    
S Anita Lomander X  
    
S Christopher Thorsson X  
    
C Pontus Johansson X  
    
C Stefan Brunander X  
    
C Lena Ferm Hansson X  
    
L Niklas Herneryd X  
    

M Tomas Johansson  X 
    

M Tomas Ekberg  X 
    

M Anders Lindahl  X 
    

SD Lennart Svensson  X 
    

SD Glenn Glansin  X 
    
V Arthur Thiry  X 
    

KD Elise Arnell  X 
 Resultat 8 7 
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Innehållsförteckning 
  
Ansökan om borgen från Örestens flygklubb § 164 
  
Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige § 165 
  
Förslag till budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 2020-2022 

§ 166 

  
Delårsrapport för kommunstyrelsen § 167 
  
Delårsrapport för Marks kommun  § 168 
  
Förslag till markanvisningstävling för Kinna centrum  § 169 
  
Förslag till markanvisningstävling för Smälteryd § 170 
  
Information om granskningsrapport om grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder, verksamhetsåret 2018   

§ 171 

  
Rutin vid rekrytering, tillsättning och av-sättning av förvaltnings-
chef  

§ 172 

  
Instruktion för förvaltningschef  § 173 
  
Anmälan av delegationsbeslut § 174 
  
Meddelanden § 175 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6(20) 

 Kommunstyrelsen 
 2019-10-02 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 164/2019 Dnr 2019-466 109 

Ansökan om borgen från Örestens flygklubb  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunal borgen beviljas för Örestens flygklubb med ett belopp upp till  
2 500 000 kronor och gäller till den 31 december 2029. Borgensåtagandet 
kan därefter förlängas efter omprövning. 
 
Borgensavgift tas inte ut. 
 
Till säkerhet för borgensåtagandet ska Örestens flygklubb till Marks kommun 
ställa bottenpantbrev i fastigheten motsvarande 100 procent av borgens- 
åtagandet.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Örestens flygklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för 
att kunna finansiera ett köp av Örestens flygfält där flygklubben har sin  
verksamhet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september, § 
197, där följande föreslås: 
 
Kommunal borgen beviljas för Örestens flygklubb med ett belopp upp till  
2 500 000 kronor och gäller till den 31 december 2029. Borgensåtagandet 
kan därefter förlängas efter omprövning. 
 
Borgensavgift tas inte ut. 
 
Till säkerhet för borgensåtagandet ska Örestens flygklubb till Marks kommun 
ställa bottenpantbrev i fastigheten motsvarande 100 procent av borgens- 
åtagandet. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets  
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Örestens flygklubb 
_______________ 
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§ 165/2019 Dnr 2019-587 001 

Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige ersätts med upprättat förslag, med  
följande ändring i § 34 andra stycket: ”En fråga ska vara skriftlig och lämnad 
av en ledamot. Den ska ges in till kommunledningskontoret senast fem  
vardagar före det sammanträde vid vilket ledamot avser att ställa den.” Samt 
följande ändring i fjärde stycket: ”En fråga bör besvaras senast vid näst- 
kommande sammanträde.” 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige antogs 2015 i början av förra  
mandatperioden och behöver nu ses över när det är ny mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september, § 
198, där följande föreslås: 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige ersätts med upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och kommunsekreterare Ellen Player 
Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår följande ändring i § 34 andra stycket: ”En fråga 
ska vara skriftlig och lämnad av en ledamot. Den ska ges in till kommun- 
ledningskontoret senast fem vardagar före det sammanträde vid vilket  
ledamot avser att ställa den.” Samt följande ändring i fjärde stycket: ”En 
fråga bör besvaras senast vid nästkommande sammanträde.” 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) ändringsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan anta arbetsutskottets 
förslag, och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Demokratiberedningen 
Valberedningen  
______________ 
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§ 166/2019 Dnr 2019-491 106  

Förslag till budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 2020-2022   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för kommunalförbundet Tolk- 
förmedling Väst godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade 2019-05-24 att godkänna för-
slag till budget och verksamhetsplan 2020 - 2022. 
 
Vidare beslutade direktionen att förslaget översänds förbundsmedlemmarna 
för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 på  
direktionsmötet den 2019-09-27. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september, § 
200, där följande föreslås: 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för kommunalförbundet Tolk- 
förmedling Väst godkänns.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.   

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst  
  

________________ 
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§ 167/2019 Dnr 2019-433 042  

Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommundirektörens arbete med 
att få en verksamhet i balans med budget.  
 
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommundirektörens arbete med 
bristerna i internkontrollen avseende återlämning av arbetsplatsutrustning 
och begär en återrapportering i samband med oktoberrapporten. 
 
Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
ska samtliga nämnder lämna en uppföljning av verksamheten per sista  
augusti.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 oktober, § 213, 
där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommundirektörens arbete med 
att få en verksamhet i balans med budget.  
 
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommundirektörens arbete med 
bristerna i internkontrollen avseende återlämning av arbetsplatsutrustning 
och begär en återrapportering i samband med oktoberrapporten. 
 
Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
  
_____________ 
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§ 168/2019 Dnr 2019-431 042 

Delårsrapport 2019 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Miljönämndens naturvårdsbudget för 2019 utökas med 200 000 kronor,  
utökningen finansieras av kommunreserven för att i samband med årsbok- 
slutet regleras mot naturvårdsfonden. 
 
Uppföljning av volymutvecklingen i verksamheterna i relation till den  
befolkningsprognos som årets budget baserats på noteras.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Delårsrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
verksamhet i balans med budget. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Reservationer 
Ledamöterna har i olika avseenden reserverat sig mot beslut, se respektive 
beslutsgång.  

Ärendet 
Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta 
månader samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering 
om sina respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I  
samband med delårsrapporten behandlas även de framställningar som  
nämnderna gjort avseende ekonomiska frågor. 
 
I år görs även en återrapportering av uppdraget att följa upp volym- 
utvecklingen i verksamheten genom en utvärdering av befolknings- 
utvecklingen kontra den befolkningsprognos som årets budget baserats på. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 oktober, § 212, 
där följande föreslås: 
 
Delårsrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
verksamhet i balans med budget. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Miljönämndens naturvårdsbudget för 2019 utökas med 200 000 kronor,  
utökningen finansieras av kommunreserven för att i samband med årsbok- 
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slutet regleras mot naturvårdsfonden. 
 
Uppföljning av volymutvecklingen i verksamheterna i relation till den  
befolkningsprognos som årets budget baserats på noteras. 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund, ekonom Kristian Johansson, personal-
chef Roger Haglund, och kommundirektör Mats Lilienberg redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att kultur och fritidsnämnden tillåts att över-
skrida sin ram 2019 med kostnaden för väktarbevakning av bibliotek. 
 
Elise Arnell (KD) föreslår att äldreomsorgsnämnden får överskrida sin ram 
med 5,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019.  
 
Arthur Thiry (V) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Elise Arnells (KD) 
förslag.  
 
Elise Arnell (KD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.   
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget avslås. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Elise Arnell 
(KD), Lennart Svensson (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig mot  
beslutet.  
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Elise Arnells (KD) 
tilläggsförslag, och finner att förslaget avslås. 
 
Votering begärs och verkställs.  
 
Följande beslutsgång godkänns:  
Ja-röst för att avslå Elise Arnells (KD) förslag 
Nej-röst för bifall till Elise Arnells (KD) förslag 
 
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen av-
slår Elise Arnells (KD) förslag.  
 
Omröstningslista finns i början av protokollet.  
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Reservation 
Tomas Johansson (M),Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Lennart Svens-
son (SD), Glenn Glansin (S), Arthur Thiry (V) och Elise Arnell (KD) reserverar 
sig mot beslutet.  

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser  
 

________________ 
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§ 169/2019 Dnr 2019-623 253  

Förslag till markanvisningstävling för Kinna centrum 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Metoden ”markanvisningstävling” ska användas för exploateringsområdet 
Kinna centrum. 

Ärendet 
Förslag finns om att använda metoden ”markanvisningstävling” för  
markförsäljning vid Kinna centrum. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 augusti 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september, § 
202, där följande föreslås: 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Sanna Nadj redogör för ärendet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets  
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

________________ 
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§ 170/2019 Dnr 2019-624 253  

Förslag till markanvisningstävling för Smälteryd  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Metoden ”markanvisningstävling” ska användas för exploateringsområdena 
Smälteryd. 

Ärendet 
Förslag finns om att använda metoden ”markanvisningstävling” för  
markförsäljning på Smälteryd, del av Lygnersvider 1:29. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 augusti 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september, § 
203, där följande föreslås: 
 
Metoden ”markanvisningstävling” ska användas för exploateringsområdena 
Smälteryd. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M), Arthur Thiry (V) och Anita Lomander (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

________________ 
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§ 171/2019 Dnr 2019-107 022 

Riktlinje vid rekrytering, tillsättning och avsättning av förvaltnings-
chef 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Riktlinje för tillsättning och avsättning av förvaltningschefer fastställs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   
 
 
 
__________________  ______________________ 
Lisa Dahlberg   Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Förvaltningschefer är centrala för kommunens verksamhet då de har det  
strategiska och operativa ansvaret för en fackförvaltning under ledning av en 
eller flera facknämnder. Förvaltningschefens roll är att säkerställa att  
förvaltningen leds och utvecklas utifrån det politiska uppdraget och kommun- 
direktörens styrning och ledning samt i samklang med övriga förvaltningar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommundirektören att ta 
fram rutin vid tillsättning och avsättning av förvaltningschef.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 september, § 
208, där följande föreslås: 
 
Framtagen rekryteringsprocess för chefer samt den utarbetade rutinen för till-
sättning och avsättning av förvaltningschefer, fastställs. 

Dagens sammanträde 
Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att riktlinje för tillsättning och avsättning av  
förvaltningschefer fastställs. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 172/2019 Dnr 2019-107 022 

Instruktion för förvaltningschef  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Framtagen instruktion för förvaltningschefer fastställs med följande ändringar: 
- Berörda nämnders presidium ska involveras i rekryteringsprocessen av 

förvaltningschef.  
- Begreppet ”rekryteringsstrateg”/”chefsrekryterare” ska användas  

konsekvent i framtagen instruktion.  

Ärendet 
Förvaltningschefer är centrala för kommunens verksamhet då de har det  
strategiska och operativa ansvaret för en fackförvaltning under ledning av en 
eller flera facknämnder. Förvaltningschefens roll är att säkerställa att  
förvaltningen leds och utvecklas utifrån det politiska uppdraget och kommun-
direktörens styrning och ledning samt i samklang med övriga förvaltningar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommundirektören att ta 
fram en instruktion för förvaltningschefer.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 september, § 
209, där följande föreslås: 
 
Framtagen instruktion för förvaltningschefer fastställs.  

Dagens sammanträde 
Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm-Hansson (C) föreslår att berörda nämnders presidium ska  
involveras i rekryteringsprocessen.  
 
Tomas Ekberg (M) föreslår att begreppet ”rekryteringsstrateg”/”chefs- 
rekryterare” ska användas konsekvent i framtagen instruktion.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm-Hans-
sons (C) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.  
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Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Ekbergs 
(M) ändringsförslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 173/2019 Dnr 2019-616 007 

Information om granskningsrapport om grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder, verksamhetsåret 2018  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Revisorernas ordförande Roger Fogelström (M) och uppdragsledare Fredrik 
Carlsson ger kommunstyrelsen information om granskningsrapport om grund-
läggande granskning av styrelse och nämnder för verksamhetsåret 2018.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 

________________ 
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§ 174/2019  

Anmälan av delegationsbeslut 
 
A)  Dnr 2018-3 057-26 
Delegationsbeslut - inköp av leasingfordon 
 
B) Dnr 2019-425 049-3 
Delegationsbeslut - inlösning fondandelar 
 
C) Dnr 2019-8 057-16 
Delegationsbeslut - Inköp av leasingfordon 
 
D) Dnr 2018-56 009-57 
Delegationsbeslut Fritsla byalag 
 
E) Dnr 2018-56 009-58 
Delegationsbeslut Torestorps framtid 
 
F) Dnr 2018-56 009-59 
Delegationsbeslut Älekulla byalag  
 
G) Dnr 2018-56 009-60 
Delegationsbeslut Öxabäcks byalag 
 
H) Dnr 2019-563 261 
    Dnr 2019-156 255 
    Dnr 2019-580 255 
    Dnr 2019-581 255 
    Dnr 2019-517 255 
    Dnr 2016-327 255 
    Dnr 2019-627 255 
    Dnr 2017-173 261 
    Dnr 2019-498 261 
    Dnr 2019-607 255 
    Dnr 2019-604 255 
    Dnr 2019-605 255 
    Dnr 2019-606 255 
    Dnr 2019-598 255 
    Dnr 2019-637 255 
    Dnr 2019-603 261 
    Dnr 2019-678 255 
Delegationsbeslut från samhällsutvecklingsenheten 
 
________________ 
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§ 175/2019  

Meddelanden 
 
A)  
Protokoll 2019-09-10 Marks Fastighets AB 
 
B) Protokoll 2019-09-11 Mark Kraftvärme AB 
 
C) Inbjudan till Lokalekonomidagarna 
 
D) Kallelse till direktionen SÄRF 2019-09-25 
 
E) Protokoll Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 
 
F) Anslag Sjuhärads Samordningsförbund 
 
G) Delårsrapport 2019 Sjuhärads Samordningsförbund 
 
H) Dnr 2019-681 70-2 
Skrivelse från kommunstyrelsens presidium till Södra hälso- och sjukvårds-
nämnden och styrelsen för SÄS 
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