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 Kommunfullmäktige  

 2018-09-27 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-19:40. 

Paus klockan 19.05-19.20. 

  
Beslutande M  Tomas Johansson 

 M Elise Benjaminsson 

 M Pär-Erik Johansson 

 M  Anders Lindal  

 M  Bengt Ferm 

 M  Ann Iberius-Orrvik 

 M  Rolf Skarin 

 M  Kerstin Weimman-Lindén 

 C  Bengt Axbrink tjänstgör för Mikael Larsson 

 C  Leif Sternfeldt 

 C  Ulla-Maj Persson  

 C  Pontus Johansson  

 C  Eva Åberg Andersson  

 MBP  Henry Sandahl 

 (-) Ylva Höglund 

 (-) Lennart Svensson  

 MBP  -  

 L Sofia Sjöstrand  

 L  Niklas Herneryd tjänstgör för Rolf Hallberg 

 MP  Lo Göthberg Larsson  

 MP Jessica Pettersson tjänstgör för Tomas Larsson 

 KD  Elise Arnell 

 KD  Per-Olof Hermansson  

 S  Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren  

 S  AnnSofi Tureson  

 S  Bo Petersson 

 S  Anita Lomander 

 S Christopher Thorsson 

 S  Gunnar Nilsson  

 S  Urban Jernberg tjänstgör för Sonia Danella Smith  

 S  Fredrik Tureson tjänstgör för Tuula Vähäniemi 

 S  Owe Eglinger tjänstgör för Ulf Dahlberg 

 S  Ulla Lätt 

 S  Efkan Üstündag 

 S  Helen Eriksson tjänstgör Rebecca Lindqvist 

 S  Pauli Kuitunen 

 S Björn Andersson 

 S Håkan Andersson tjänstgör för Karin Ryberg Manhem 

 V  Karin Jageby 

 V  Arthur Thiry 
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 V - 

 V Beatrix Wiberg   

 MOD Jan-Ola Gustafsson 

 MOD Camilla Eliasson 

 SD Natalia E Henriksson 

 SD Mattias Krantz 

 SD Inga-Maj Krüger 

 SD - 

 SD Sara Lindwall 

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 M Magnus Liliecrona  

 M Jörgen Hagman-Lindén 

 KD Lars-Inge Andersson  

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

   

   

   

   

  

Utses att justera Sofia Sjöstrand (L) och Ulla Lätt (S) 
Ersättare Pauli Kuitunen (S)  

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 2 oktober 

2018, klockan 17:00. 

  

Underskrifter Sekreterare    

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Sofia Sjöstrand  Ulla Lätt 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunfullmäktige §§ 128-148 
 
Sammanträdesdatum 2018-09-27 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2018-10-02 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2018-10-24 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrlid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(30) 
 Kommunfullmäktige 

 2018-09-27 

 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 128 

  

Allmänhetens frågestund  § 129 

  

Meddelanden § 130 

  
Remiss av nya motioner § 131 

  
Anmälan av nya medborgarförslag § 132 

  
Förslag på organisatorisk tillhörighet för tillgänglighets- och  
folkhälsofrågor 

§ 133 

  
Ny stallbyggnad Örby 8:7-  utökad investeringsbudget § 134 
  
Återrapportering av uppdrag till miljönämnden § 136 

  
Återrapportering av uppdrag till kommunstyrelsen § 135 

  
Kommundirektören har ordet § 137 

  
Svar på motion om ändring av infart/påstigningsfält vid 
Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen (-) 

§ 138 

  
Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsut-
skott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

§ 139 

  
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (V)  § 140 

  
Fyllnadsval av suppleant i Spinnerskan i Mark AB (S) § 141 
  
Fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämnden (S) § 142 
  
Fyllnadsval av nämndeman (MBP) § 143 
  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i plan- och  
byggnadsnämnden (S) 

§ 144 

  
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) § 145 

  
Entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden och 
fyllnadsval (SD) 

§ 146 

  
Entledigande av ersättare i valnämnden och fyllnadsval (SD) § 147 

  
Entledigande av vice ordförande i äldreomsorgsnämnden 
och fyllnadsval (S) 

§ 148 
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             § 128/2018  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan:  
 
- Medborgarförslag om cykelväg genom Ubbhult  
 
- Medborgarförslag om idrottshall i Ubbhult 
 
- Medborgarförslag om konstgräsplan i Ubbhult 
 
- Medborgarförslag om postnummerförändring 
 
- Medborgarförslag om engagemang i klimatomställningen  
 
- Medborgarförslag om hundförbud vid badplatser 
 
- Medborgarförslag om upphörande med kantklippning   
 
- Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) 
 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (SD) 
 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (SD) 
 
- Entledigande och fyllnadsval av vice ordförande i äldreomsorgsnämnden (S) 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
 
- Medborgarförslag om cykelväg genom Ubbhult  
 
- Medborgarförslag om idrottshall i Ubbhult 

 
- Medborgarförslag om konstgräsplan i Ubbhult 

 
- Medborgarförslag om postnummerförändring 

 
- Medborgarförslag om engagemang i klimatomställningen  

 
- Medborgarförslag om hundförbud vid badplatser 

 
- Medborgarförslag om upphörande med kantklippning   

 
- Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD). 

 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden  

(SD). 

 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (SD) 
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- Entledigande och fyllnadsval av vice ordförande i äldreomsorgsnämnden 
(S). 

 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 129/2018  

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har getts möjlighet skicka in frågor som rör den kommunala 
verksamheten. 
 
Ordförande Eva-Karin Torhem-Arnell konstaterar att det inte har inkommit 
några frågor inför dagens sammanträde. 
 
____________ 
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§ 130/2018   

Meddelanden 

A)  
 
Granskning av den interna kontrollen av kommunens löneprocess  
 
B)  
 
Nyhetsbrev inför Nämndemannavalet 2019  
 
C)  
 
Minnesanteckningar 2017-10-27 Samrådsorganet mellan Västkom och Västra  
Götalandsregionen, SRO  
 
D)  
 
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018-  
Sammanträdestider för regionfullmäktige 2019  
 
E)    Dnr 2018-412 700  
 
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg 2018-01-01 till och med  
2018-03-31  
 
F)    Dnr 2018-412 700  
 
Rapport ej verkställda beslut enligt LSS samt SoL OF och IFO 2018-01-01 till  
och med 2018-03-31  
 
 
G)     Dnr 2018-412 700  
 
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg 2018-04-01 till och med  
2018-06-30  
 
H)    Dnr 2018-412 700  
 
Rapport ej verkställda beslut enligt LSS samt SoL OF och IFO 2018-04-01 till  
och med 2018-06-30  

________________ 
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            § 131/2018  

Remiss av nya motioner 

Enligt 35 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som 
kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt 
de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 
 
Inkomna motioner under perioden   Remitteras till 
2018-06-20 – 2018-09-27 
 
Motion om att förstärka prevention och   Äldreomsorgs- 
rehabilitering hos våra äldre (L)  nämnden  
 
______ 
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§ 132/2018 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktigesbeslut 
 
Dnr 2018-429 733  
Medborgarförslag angående trygghet och delaktighet inom daglig verksamhet, 
överlämnas till socialnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018-411 512 
Medborgarförslag om fartdämpande hinder vid övergångsstället vid CMT. För-
slag, till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018-409 822 
Medborgarförslag om att bygga upp ett hopptorn vid Hedgärdesjön i Skene, 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018-408 006 
Medborgarförslag om arbetsgrupp för att bli ett extra bollplank för kommande 
beslut och kommunala investeringar, överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut.  
   
Dnr 2018-397 822 
Medborgarförslag angående flotte i Hedgärdessjön, överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018-364 82 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska bygga om Älekulla grusplan till 
en park, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och be-
slut.  
 
Dnr 2018-425 733 
Medborgarförslag om oberoende utredning om valmöjlighet angående daglig 
verksamhet, överlämnas till socialnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018-458 312 
Medborgarförslag om att planera cykelväg till Ramhulta, överlämnas till kom-
munstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018-459 821 
Medborgarförslag om att idrottsanläggning ska planeras på fastighet Smälte-
ryd Lygnersvider 1:29, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut.  
 
Dnr 2018-251 821 
Medborgarförslag om att anlägga en cykelväg genom Ubbhult, 
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
   
Dnr 2018-252 821  
Medborgarförslag om att bygga en idrottshall i Ubbhult, överlämnas till kom-
munstyrelsen för handläggning och beslut.   
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Dnr 2018-253 821  
Medborgarförslag om att anlägga en konstgräsplan i Ubbhult, överlämnas till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
   
Dnr 2018-410 210 
Medborgarförslag om att byta postnummer i Fjärås, överlämnas till plan- och 
byggnadsnämnden för handläggning och beslut. 
       
Dnr 2018-365 410 
Medborgarförslag om att Marks kommun bör öka sitt engagemang i  
Klimatomstälningen, överlämnas till kommunstyrelsen för  
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018-363 882 
Medborgarförslag om att införa ett hundförbud vid badplatser i Marks kom-
mun, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018-513 31 
Medborgarförslag om att upphöra med kantklippning av vägar i Marks kom-
mun, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
             
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 

Ärendet 

35 § i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte  
beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som  
fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt 
förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de  
medborgarförslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie  
sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats. 
 
5 kap. 23 § kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta 
till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts 
genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § kommunal-
lagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller 
annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta 
särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet. 

 

Dagens sammanträde 
 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
 
Dnr 2018-429 733  
Medborgarförslag angående trygghet och delaktighet inom daglig verksamhet, 
överlämnas till socialnämnden för handläggning och beslut.  

 
Dnr 2018-411 512 
Medborgarförslag om fartdämpande hinder vid övergångsstället vid CMT, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018-409 822 
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Medborgarförslag om att bygga upp ett hopptorn vid Hedgärdesjön i Skene, 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018-408 006 
Medborgarförslag om arbetsgrupp för att bli ett extra bollplank för kommande 
beslut och kommunala investeringar, överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut.  
   
Dnr 2018-397 822 
Medborgarförslag angående flotte i Hedgärdessjön, överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018-364 82 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska bygga om Älekulla grusplan till 
en park, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och be-
slut.  
 
Dnr 2018-425 733 
Medborgarförslag om oberoende utredning om valmöjlighet angående daglig 
verksamhet, överlämnas till socialnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018-458 312 
Medborgarförslag om att planera cykelväg till Ramhulta, överlämnas till kom-
munstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018-459 821 
Medborgarförslag om att idrottsanläggning ska planeras på fastighet Smälte-
ryd Lygnersvider 1:29, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut.  
 
Dnr 2018-251 821 
Medborgarförslag om att anlägga en cykelväg genom Ubbhult 
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
   
Dnr 2018-252 821  
Medborgarförslag om att bygga en idrottshall i Ubbhult, överlämnas till kom-
munstyrelsen för handläggning och beslut.   
 
Dnr 2018-253 821  
Medborgarförslag om att anlägga en konstgräsplan i Ubbhult, 
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
   

            Dnr 2018-410 210 
Medborgarförslag om att byta postnummer i Fjärås, överlämnas till plan- och 
byggnadsnämnden för handläggning och beslut. 
       
Dnr 2018-365 410 

  Medborgarförslag om att Marks kommun bör öka sitt engagemang i  
  klimatomstälningen, överlämnas till kommunstyrelsen för  
  handläggning och beslut. 
 

Dnr 2018-363 882 
Medborgarförslag om att införa ett hundförbud vid badplatser i Marks kom-
mun överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
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Dnr 2018-513 31 
Medborgarförslag om att upphöra med kantklippning av vägar i Marks kom-
mun överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 

             
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
______________ 
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§ 133 /2018                 Dnr 2017-54 001   

Förslag på organisatorisk tillhörighet för tillgänglighets- och  
folkhälsofrågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen ska från och med 2019-01-01 ha ansvar för kommunens 
folkhälso- och tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen ska bland annat utifrån 
fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp, föreslå och 
genomföra åtgärder som främjar en jämlik och jämställd god hälsa och till-
gänglighet samt ta initiativ till fortsatt utveckling av folkhälso- och  
tillgänglighetsarbetet.  
 
Kommunstyrelsen ska från och med 2019-01-01 ha ansvar för det  
övergripande arbetet inom området funktionsnedsättning.  
 
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut återkommer kommun-  
styrelsen till kommunfullmäktige i särskilt ärende med förslag till förändringar 
i reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.  
 
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ger kommunstyrelsen 
kommundirektören i uppdrag att besluta om utformningen av kontorsorgani-
sationen för folkhälso- och tillgänglighetsarbetet. 
 

 
Ärendet  
Kommunstyrelsen har den 19 oktober 2016, § 145, gett kommundirektören i uppdrag 
att utreda den organisatoriska tillhörigheten för folkhälsofrågor och tillgänglighetsfrå-

gor, samt återkomma med förslag på en effektiv organisering för folkhälsofrågor och 
tillgänglighetsfrågor som matchar framtidens behov.  

 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 juli 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, § 136 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 september, § 111 där följande före-

slås:  

 
Kommunstyrelsen ska från och med 2019-01-01 ha ansvar för kommunens folkhälso- 

och tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen ska bland annat utifrån fastställda mål ar-
beta med att kartlägga, rapportera, följa upp, föreslå och genomföra åtgärder som 

främjar en jämlik och jämställd god hälsa och till-gänglighet samt ta initiativ till fort-
satt utveckling av folkhälso- och  

tillgänglighetsarbetet.  
 

Kommunstyrelsen ska från och med 2019-01-01 ha ansvar för det  

övergripande arbetet inom området funktionsnedsättning.  
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut återkommer kommun-  

styrelsen till kommunfullmäktige i särskilt ärende med förslag till förändringar i regle-
menten för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.  
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Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ger kommunstyrelsen 
kommundirektören i uppdrag att besluta om utformningen av kontorsorgani-
sationen för folkhälso- och tillgänglighetsarbetet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Expedieras till  

Kultur- och fridsnämnden 
 
_________ 
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§ 134/2018                 Dnr 2018-91 042 

Ny stallbyggnad Örby 8:7-  utökad investeringsbudget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för projektet till 15,4  
miljoner kronor.  
 
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnads-
effekter i kommande budgetprocess. 
 

 
Ärendet  
Teknik- och servicenämnden har i §14/2018 begärt igångsättningstillstånd för investe-
ringsprojektet ny stallbyggnad Örby 8:7. I samband med begäran har de även begärt 

utökad investeringsbudget för projektet med 3,4 miljoner  
kronor till totalt 15,4 miljoner kronor.  

Teknik- och servicenämnden planerar att uppföra en stallbyggnad med 30 platser in-
klusive biutrymmen, byggnationen görs på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.  

Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna i Marks kommun 
ska kommunstyrelsen ge igångsättningstillstånd till investeringsprojekt som 
överstiger 125 basbelopp, motsvarande cirka 5,7 miljoner kronor.    
 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2018.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 66.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 september, § 114, där föl-
jande föreslås:   
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten  
för projektet till 15,4 miljoner kronor.  

Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnads-
effekter i kommande budgetprocess. 

Beslutgångsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag till beslut och finner att så sker.   

Expedieras till  

Teknik- och servicenämnden  
Kultur- och fritidsnämnden 
 
______________ 
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§ 135/2018 

Kommundirektören har ordet 

Kommundirektör Mats Lilienberg informerar om följande frågor för fullmäk-
tige: 
 
Den 9 september genomfördes det allmänna valet till riksdag, landsting och 
kommuner i Sverige. Valadministration i Mark har fungerat väl och uppfatt-
ningen är att valet har genomförts på ett rättssäkert sätt.  
 
Planerna på att förändra Kinna centrum och Lyckeskolan fortskrider. En ny 
styrgrupp har skapats för att koordinera arbetet och gruppen leds av kom-
mundirektören. Arbetet med Kinna centrum och Lyckeskolan har aktualiserat 
att det behövs en förändrad projektstyrning när framtida projekt ska genom-
föras. 

 
Fullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågar till Mats 
Lilienberg.  
 
Ordförande tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 
 
______________  
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§ 136/ 2018 

Återrapportering av uppdrag till kommunstyrelsen 

Den 23 november 2017 § 130 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i 
uppdrag att lämna förslag till hur arbetet med Agenda 2030 ska synliggöras. 
Förslaget skulle ha lämnats till fullmäktige senast den 30 juni 2018.  

Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Johansson (M) informerar att kommun-
styrelsen inte har behandlat ärendet. 
 
Kommundirektör Mats Lilienberg informerar om arbetet som pågår i Marks 
kommuns för att synliggöra Agenda 2030. 
 
______________ 
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§ 137/2018 

Återrapportering av uppdrag till miljönämnden 

Den 23 november 2017 § 180 gav kommunfullmäktige miljönämnden i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att införa den så kallade Rättviksmodellen 
och utreda vilken faktureringsmodell som skall tillämpas mot verksamhetsutö-
vare. Utredningen skall redovisas till fullmäktige senaste den 30 juni 2018. 

Dagens sammanträde 

Ordförande i miljönämnden Elise Arnell (KD) informerar att bygg- och miljö-
kontoret har berett ärendet men miljönämnden har inte hunnit avge ett ytt-
rande till kommunfullmäktige.  
______________ 
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§ 138/2018                   Dnr 2015-594 315 
 
Svar på motion om ändring av infart/påstigningsfält vid Kinna vård-
central och Nya Dagträffen (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionärens förslag till åtgärder vid Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen har 
genomförts. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 

 
Ärendet  
Ylva Höglund (-) har i en motion den 24 november 2015 föreslagit att Marks 
kommun snarast undersöker infarten/påstigningsfältet vid Kinna vårdcentral 
och Nya Dagträffen. Vidare angav Ylva Höglund att taxi/färdtjänst och privata 
får köra över höga trottoarkanter för att komma till respektive ingångar. 
 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2018.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 juni, § 124. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 september § 122 där följande  

föreslås:  
 

Motionärens förslag till åtgärder vid Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen har genom-
förts. 

 
Motionen anses härmed besvarad. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ylva Höglund (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige be-
slutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

              Expedieras till: 

Ylva Höglund (-) 
 
_______________ 
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 § 139/2018                  Dnr 2018-310 006 

Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige godkänns.  
  

Ärendet 

Förslag till sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Sammanträdestiderna ska 

godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, § 149 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 september § 126 där följande  

föreslås:  

Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige godkänns med ändringen att 

kallelseutskick inför kommunfullmäktiges sammanträde sker fredagen som ligger 

två veckor innan sammanträdet äger rum.   

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva-Karin Torhem Arnell (C) föreslår två ändringar i förslaget till sam-
manträdesdagar: 

▪ Kommunfullmäktige den 29 maj flyttas till den 28 maj. 
▪ Kommunfullmäktige den 20 juni flyttas till den 19 juni. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt Eva-Karin Torhem Ar-
nells yrkande. 

 Expedieras till  

 Alla nämnder i Marks kommun 
 
 ______________
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§ 140/2018   Dnr 2014-211 600  
 
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (V)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Arthur Thiry   Kärrmossen  519 90 HORRED  
 

 
 
Ärendet  
Kjell Andersson (V) har i en skrivelse den 7 maj 2018 avsagt sig sitt uppdrag 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juli 2018.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, 
om det inte finns skäl emot det.  
 
Val av ny ersättare bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 
maj 2018, § 92. 
 
Val av ny ersättare bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 
juni 2018 § 118. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Beatrix Wiberg (V) föreslår att 
 
Arthur Thiry   Kärrmossen   519 90 HORRED 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till 

Arthur Thiry (V) 
Barn- och utbildningsnämnden 
________________ 
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§ 141/2018   Dnr 2014-215 107 
 
Fyllnadsval av suppleant i Spinnerskan i Mark AB (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny suppleant utses: 
 
Barbro Petersson  Höghult Eksäter 2      511 95 ÖXABÄCK 
 

 
Ärendet  
Cecilia Samuelsson (S) har i skrivelse den 2 juni 2018 avsagt sig sitt uppdrag 
som suppleant i Spinnerskan i Mark AB (S) från och med den 30 juni 2018.    
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, 
om det inte finns skäl emot det.  
 
Val av ny suppleant bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 
juni 2018 § 122. 
 
Dagens sammanträde 
AnnSofi Tureson (S) föreslår att: 
 
Barbro Petersson  Höghult Eksäter 2 511 95 ÖXABÄCK 
 
utses till ny suppleant. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till  

Barbro Petersson (S) 
Spinnerskan i Mark AB 
________________ 
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§ 142/2018   Dnr 2014-207 301  
 
Fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Fredrik Tureson          Sjölyckevägen 13          511 63 SKENE  
 
Till ny ersättare utses:  
 
Tuula Vähäniemi           Hyltenäs Backagården   511 93 TORESTORP  
 

 
Ärendet  
Cecilia Samuelsson (S) har i skrivelse den 2 juni 2018 avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i teknik- och servicenämnden (S) från och med den 30 juni 2018 
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, 
om det inte finns skäl emot det.  
 
Val av ny ersättare bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 
juni, 2018 § 123.  
 
Dagens sammanträde 
AnnSofi Tureson (S) föreslår att 
 
Fredrik Tureson     Sjölyckevägen 13 511 63 SKENE 
 
utses till ny ledamot samt att 
 
Tuula Vähäniemi   Hyltenäs Backgården  511 TORESTORP 
 
utses till ny ersättare 
 
Förslagen antas. 

Expedieras till 

Fredrik Turesson (S) 
Tuula Vähäniemi (S) 
Teknik- och servicenämnden 

 
________________ 
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§ 143/2018   Dnr 2014-214 115 
 
Fyllnadsval av nämndeman (MBP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny nämndeman utses: 
 
Ann Iberius-Orrvik Edared Nordgården 1     519 96 FOTSKÄL  
 

 
Ärendet  
Borås Tingsrätt har den 6 juni 2018 hemställt om att ny nämndeman utses 
med anledning av att Ylva Höglund (-) begärt sig entledigad. 
 
Enligt 4 kap 7§ rättegångsbalken ska kommunfullmäktige utse en ny nämnde-
man. Valet avser tiden fram till den 31 december 2019. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordnings § 43 tillämpas vid fyllnadsval för-
enklat förfarande. Partiet som den ledamot eller ersättare tillhör ska ersättas, 
lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersättare.  
 
Val av ny nämndeman bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 juni, 2018 § 125. 
 
Dagens sammanträde 
Tomas Johansson (M) föreslår att: 
 
Ann Iberius-Orrvik   Edared Nordgården 1 519 96 FOTSKÄL 
 
utses till ny nämndeman. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till  

Borås Tingsrätt 
Ann Iberius-Orrvik (M) 

 
________________ 
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§ 144/2018   Dnr 2014-208 200 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämn-
den (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sonia Danella Smith (S) entledigas från uppdraget som ersättare i plan- och 
byggnadsnämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Niklas Emnér   Kilbogatan 5  511 58 KINNA 
 

 
Ärendet  
Sonia Danella Smith (S) har i skrivelse den 27 augusti 2018 avsagt sig sitt 
uppdrag som ersättare i plan- och byggnadsnämnden (S).     
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, 
om det inte finns skäl emot det.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Sonia Danella Smith 
(S) från uppdraget som ersättare i plan- och byggnadsnämnden, och finner 
att så sker.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
AnnSofi Tureson (S) föreslår att Niklas Emnér 
 
Niklas Emnér  Kilbogatan 5  511 58 KINNA 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till 

Sonia Danella Smith (S) 
Niklas Emnér (S) 
Plan- och byggnadsnämnden 
________________ 
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§ 145/2018   Dnr 2014-581 101 
 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Christina Wall entledigas från uppdraget som ledamot av 
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs inte för att utse en ny ledamot.  
 

 
Ärendet  
Christina Wall (SD) har i skrivelse den 17 september 2018 avsagt sig sitt upp-
drag som ledamot i kommunfullmäktige.     
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, 
om det inte finns skäl emot det.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Christina Wall (SD) 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och finner att så sker.  
 
Ordförande meddelar att Länsstyrelsen inte behöver tillskrivas om entledi-
gandet med anledning av att det nyvalda kommunfullmäktige tillträder den 17 
oktober 2018. 

Expedieras till 

Christina Wall (SD) 
________________ 
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§ 146/2018   Dnr 2014-209 800 
 
Entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden och fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Annika Pehrsson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot av  
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Mats Nordfält  Gränavägen 2 511 62 SKENE 

 
Ärendet  
Annika Pehrsson (SD) har i skrivelse den 21 september 2018 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.     
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, 
om det inte finns skäl emot det.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Annika Pehrsson (SD) 
från uppdraget som ledamot av kultur- och fritidsnämnden, och finner att så 
sker. 
  
Ledamöternas förslag till beslut 
Mattias Krantz (SD) föreslår att 
 
Mats Nordfält  Gränavägen 2 511 62 SKENE 
 
utses till ny ledamot. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till 

Annika Pehrsson (SD) 
Mats Nordfält (SD) 
Kultur- och fritidsnämnden  
________________ 
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§ 147/2018   Dnr 2014-231 110 
 
Entledigande av ersättare i valnämnden och fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Annika Pehrsson (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i  
valnämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Ida Ahlgren  Muraregatan 18B      511 55 KINNA 

 
Ärendet  
Annika Pehrsson (SD) har i skrivelse den 21 september 2018 avsagt sig sitt 
uppdrag som ersättare i valnämnden.     
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, 
om det inte finns skäl emot det.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Annika Pehrsson (SD) 
från uppdraget som ersättare av valnämnden, och finner att så sker. 
  
Ledamöternas förslag till beslut 
Mattias Krantz (SD) föreslår att: 

 
Ida Ahlgren  Muraregatan 18B   511 55 KINNA 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till 

Annika Pehrsson (SD) 
Ida Ahlgren (SD) 
Valnämnden 
 
________________ 
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§ 148/2018   Dnr 2018-680 73 
 
Entledigande av vice ordförande i äldreomsorgsnämnden och 
fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ulf Dahlberg (S) entledigas från uppdraget som vice ordförande  
äldreomsorgsnämnden.  
 
Till ny vice ordförande utses: 
 
Ulla Lätt               Bäckabovägen 11     511 71 FRITSLA  
 

 
Ärendet  
Ulf Dahlberg (S) har i skrivelse den 23 september 2018 avsagt sig sitt upp-
drag som vice ordförande i äldreomsorgsnämnden från och med den 30 sep-
tember 2018.     
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en 
förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, 
om det inte finns skäl emot det.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Ulf Dahlberg (S) från 
uppdraget som vice ordförande äldreomsorgsnämden från och med den 30 
september 2018, och finner att så sker. 
  
Ledamöternas förslag till beslut 
AnnSofi Tureson (S) föreslår att 
 
Ulla Lätt               Bäckabovägen 11 511 71 FRITSLA 
 
utses till ny vice ordförande. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till  

Ulf Dahlberg (S) 
Ulla Lätt (S) 
Äldreomorgsnämnden 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


