
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(23) 
 Kommunfullmäktige  

 2018-10-25 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-19.40  

Paus klockan 18.30-18.50 

  
Beslutande M  Tomas Johansson §§ 155–168 

 M Ann Iberius Orrvik §§ 155–168 

 M Pär-Erik Johansson §§ 155–168 

 M  Ylva Höglund tjänstgör för Jan Ericson 

 M  Elise Benjaminsson, klockan 18.00-18.30 §§ 155–160 

 M  Charlotta Bornefalk tjänstgör för Elise Benjaminsson 

§§ 160–169 

 M  Anders Lindahl §§ 155–168 

 M  Rolf Skarin  

 M Tomas Ekberg §§ 155–168 

 M Bengt Ferm 

 C  Stefan Brunander tjänstgör för Mikael Larsson §§ 155–

168 

 C Stig Andreasson tjänstgör för Stefan Brunander §§ 169 

 C  Leif Sternfeldt §§ 155–168 

 C  Lena Ferm Hansson §§ 155–168 

 C  Pontus Johansson  

 C Gisella Olsson §§ 155–168 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Frida Arnell 

 L Niklas Herneryd §§ 155–168 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Jan Karlsson §§ 155–168 

 KD  Elise Arnell §§ 155–168 

 KD Rut-Marie Engström tjänstgör för Elise Arnell §§ 169 

 KD Lars-Inge Andersson §§ 155–168 

 KD Stig Nilsson tjänstgör Lars-Inge Andersson §§ 169 

 KD  Per-Olof Hermansson 

 S  Lisa Dahlberg §§ 155–168 

 S Claes-Håkan Martinsson tjänstgör för Lisa Dahlberg § 169 

 S Peter Landgren §§ 155–168 

 S AnnSofi Tureson 

 S  Håkan Andersson tjänstgör för Bo Petersson 

 S  Ylva Hultén tjänstgör för Rebecca Lindqvist 

 S Christopher Thorsson §§ 155–168 

 S  Jessica Rodén §§ 155–168 

 S  Wael Alkordi 

 S  Ulla Lätt 

 S Ulf Dahlberg §§ 155–168 

 S  Anita Lomander §§ 155–168 

 S  Efkan Üstündag §§ 155–168 

 S  Helena Johansson 
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 S  Pauli Kuitunen 

 S  Birgitta Andersson tjänstgör för Sonia Danella Smith 

 V  Karin Jageby 

 V  Arthur Thiry §§ 155–168 

 V Freddy Jensen tjänstgör för Arthur Thiry §§ 169 

 V  Cecilia Wiklund § 155–168 

 V Emil Persson Torgerson 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 SD  Mattias Krantz §§ 155–168 

 SD Siv Scarborough tjänstgör för Mattias Krantz §§ 169 

 SD Natalia E Henriksson §§ 155–168 

 SD Inga Maj Krüger §§ 155–168 

 SD Lennart Svensson §§ 155–168 

 SD Sara Lindwall 

 SD Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger §§ 155–168 

 SD Ida Ahlgren tjänstgör för Therése Hallqvist 

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 M Charlotta Bornefalk §§ 155–160 

 C Stig Andreasson §§ 155–168 

 KD Ruth-Marie Engström §§ 155–168 

 KD Stig Nilsson §§ 155–168 

 S Claes-Håkan Martinsson §§ 155–168 

 V Freddy Jensen §§ 155–168 

 MP  Lars-Olof Sandberg 

 SD Glenn Glansin 

 SD Siv Scarborough §§ 155–168 

   

  Revisorer  

 S Eva Ryberg 

 M Roger Fogelström 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 162 

  Lars Landrö, kanslichef §§ 159 

  Maya Hultgren Saksi, näringsliv- och  

  Kommunikationschef §§ 159 

  

Utses att justera Maria Aronsson Dahl (L) och Ann Iberius Orrvik (M) 
Bengt Ferm (M) § 169 Ersättare Tomas Johansson (M)  

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 1 november 
2018, klockan 16:00. 
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Underskrifter Sekreterare    

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Maria Aronsson Dahl  Ann Iberius Orrvik 
  

  

  

 Bengt Ferm §§ 169 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Kommunfullmäktige §§ 155-169 

 
Sammanträdesdatum 2018-10-25 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-11-01 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2018-11-23 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrlid  
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 155 

  

Meddelanden § 156 

  

Remiss av nya motioner § 157 
  

Anmälan av nya medborgarförslag § 158 
  
Kommundirektören har ordet § 159 
  
Svar på motion om att utöka friskvårdsbidraget för  § 160 
anställda (SD)  

  
Valda revisorers utlåtande över delårsrapport 2018 för  § 161 
Marks kommun  
  
Delårsrapport för Marks Kommun § 162 

  
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S)  § 163 
  
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) § 164 

  
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden  § 165 
(C)  

  
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C) § 166 

  
Val av ersättare till kommunstyrelsen för centerpartiet oktober  § 167 

2018-okotober 2022   
  
Ordning för inkallande av ersättare för miljöpartiet för  § 168 

nämnderna perioden 2019–2022  
  

Val av revisorer 2019–2022 § 169 
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              § 155/2018  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan:  
 
- Medborgarförslag om att Marks kommun funktionshinder byter namn till 
  Marks kommun funktionsstöd  
 
- Information om rättelse av medborgarförslag Dnr 2018–409 822 
  Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar bygga upp ett likadant 
  hopptorn som det som revs vid Hedgärdesjön i Skene 
 
- Val av revisorer 2019–2022 
 
- Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
 
- Medborgarförslag om att Marks kommun funktionshinder byter namn till    
     Marks kommun funktionsstöd 

 
- Information om rättelse av medborgarförslag Dnr 2018–409 822 

Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar bygga upp likadant 
hopptorn som det som revs vid Hedgärdesjön i Skene 

 
- Val av revisorer 2019–2022  
 
- Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 
 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 156/2018   

Meddelanden 

A)  
 
Beslut om gode män enligt 4 kap 2 § fastighetbildningslagen 
 
B)  
 
Slutlig rösträkning och mandatfördelning för Marks kommun  
 
C)  
 
Tidplan för sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott,  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2019 

________________ 
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              § 157/2018  

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  
2018-09-27 – 2018-10-18  
 
Motion om att det är dags att vi prioriterar      Äldreomsorgsnämnden 
den äldre delen av befolkningen (KD) 
 
_______________ 
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§ 158/2018 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktigesbeslut 
 
Dnr 2018–530 309  
Medborgarförslag om att inrätta fixartjänst för personer som är under 65 år, 
överlämnas till socialnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018–537 827 
Medborgarförslag om att starta en fritidsgård vid Sätilaskolan, överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–565 709 
Medborgarförslag om att Marks kommun funktionshinder byter namn till 
Marks kommun funktionsstöd, överlämnas till kommunstyrelsen för  
handläggning och beslut. 
 
Kommunfullmäktige noterar att tidigare anmält ärende med  
diarienummer KS 2018–409 822 nu är rubricerat ”Medborgarförslag om att 
bygga upp ett likadant hopptorn som det som revs vid  
Hedgärdesjön i Skene” 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska  
återrapporteras 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 2018–530 309  
Medborgarförslag om att inrätta fixartjänst för personer som är under 65 år, 
överlämnas till socialnämnden för handläggning och beslut.  
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Dnr 2018–537 827 
Medborgarförslag om att starta en fritidsgård vid Sätilaskolan, överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  

 
Dnr 2018–565 709 
Medborgarförslag om att Marks kommun funktionshinder byter namn till 
Marks kommun funktionsstöd överlämnas till kommunstyrelsen för  
handläggning och beslut. 
 
Kommunfullmäktige noterar att tidigare anmält ärende med  
diarienummer KS 2018–409 822 nu är rubricerat ”Medborgarförslag om att 
bygga upp ett likadant hopptorn som det som revs vid  
Hedgärdesjön i Skene” 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
 
______________ 
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§ 159/2018                                            

Kommundirektören har ordet 

Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar om aktuella frågor som rör 
Marks kommun. Den 24 oktober har en ny förvaltningschef anställts för  
barn- och utbildningsförvaltningen. Hon heter Mari Sandell Molander och har  
tidigare arbetat som gymnasiechef i Varbergs kommun. 

 
På dagen sammanträde presenteras även två nya chefer på  
kommunledningskontoret:  

-  Lars Landrö, kanslichef 
-  Maya Hultgren Saksi, kommunikations- och näringslivschef 

 
Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar även att en ny  
upphandlingsenhet har inrättats på kommunledningskontoret för att skapa ett 
samlat grepp över kommunens upphandlingar. 
 
Fullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågar till Mats 
Lilienberg.  
 
Ordförande tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 
 
_______________ 
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§ 160/2018   Dnr 2017–260 026 

Svar på motion om att utöka friskvårdsbidraget för anställda (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionärens förslag om höjt friskvårdsbidrag för anställda i Marks kommun är 
sedan den 1 januari 2018 verkställt. 
 
Motionen anses därmed besvarad.  
  

Ärendet  

I en motion daterad 2017-05-18 föreslår Christina Wall (SD) att friskvårdsbidraget för 
anställda inom Marks kommun höjs till 2000 kronor per år, samt att Marks kommun 
verkar för att friskvårdsbidraget nyttjas. Vidare belyser motionären att ohälsa är en 
allt större utmaning för dagens arbetsgivare och att kommunen behöver personal som 
är frisk och trivs för att de skall göra ett gott arbete.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06, § 192, att friskvårdsbidraget ökas från 1 
500 kronor till 2 500 kronor per anställd och kalenderår från 1 januari 2018, samt att 
kravet på medfinansiering med 50 procent från den anställde tas bort.   

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 10 augusti 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 september  
§ 158  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 oktober § 134 där följande  
föreslås: 
 
Motionärens förslag om höjt friskvårdsbidrag för anställda i Marks kommun är sedan 
den 1 januari 2018 verkställt. 

Motionen anses därmed besvarad.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Expedieras till 
Christina Wall (-) 

 

________________ 
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             § 161/2018   Dnr 2018–48 042 

Valda revisorers utlåtande över delårsrapport 2018 för Marks  
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för 
den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och  

flerårsplanen. Kommunens revisorer har översiktligt granskat Marks kommuns  

delårsrapport per 2018-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och 
inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av 

bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.  
 

Syftet med den översiktliga granskningen är att bedöma om delårsrapporten är upp-
rättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om  

resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.  
 

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens  

delårsrapport:  
 

• Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god  
redovisningssed i övrigt. 

  
• Balanskravet bedöms att uppfyllas 2018.  

 
• Det prognostiserade resultatet är delvis förenligt med de finansiella mål som      

fullmäktige fastställt i budget 2018. Två av tre finansiella mål beräknas att upp-

nås under såväl det enskilda året 2018 som för fyraårsperioden 2015–2018. 
Självfinansiering av investeringarna uppnås inte vilket inte heller torde vara möj-

ligt givet de investeringsbudgetar som antagits. Vi anser att fullmäktige bör 
pröva huruvida denna målkonflikt skall kvarstå.  

 
• Verksamhetens prognostiserade utfall är delvis förenligt med de av  

fullmäktige fastställda målen i budget 2018–2021. Av de elva kommungemen-
samma målen uppges att fyra (36 %) förväntas att uppfyllas, fem mål (46 %) 

beräknas bli delvis uppfyllda och två mål (18 %) kan inte bedömas. Med ledning 

av vad som anges i delårsrapporten gör vi ingen annan bedömning än kommun-
styrelsen. 

Dagens sammanträde 

Valda revisorers ordförande Eva Ryberg (S) redogör för ärendet och  
kommenterar utlåtande över delårsrapport 2018 för Marks kommun. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om information kan noteras och finner att så sker. 
 
______________  
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           § 162/2018  Dnr 2018–281 042 
  

 Delårsrapport för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Delårsrapport 2018 för Marks kommun godkänns.  
2. De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en 

budget i balans. 
3. Socialnämndens och kommunstyrelsens presidier har samrått om hur  

prognosticerat underskott skall minskas. Socialnämnden uppmanas att  
arbeta fram åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad ram och 
att prioritera inom framtagna åtgärder 

4. Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen av status för särskilt be-
slutade uppdrag. 
 

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 sam-
band med delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna 
gjort avseende ekonomiska frågor. 
I år görs även en återrapportering av status för de uppdrag som kommunfull-
mäktige gett utöver nämndernas grunduppdrag i budgetdokumntet. Återrap-
porteringen av dessa särskilda uppdrag biläggs denna tjänsteskrivelse.  
Uppföljningen av grunduppdragen sker i själva delårsrapporten 

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 september 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 september § 
160  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 oktober § 136 där följande  
föreslås: 
 
Delårsrapport 2018 för Marks kommun godkänns.  

De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en budget i ba-
lans. 

Socialnämndens och kommunstyrelsens presidier har samrått om hur prognosticerat 
underskott skall minskas. Socialnämnden uppmanas att arbeta fram åtgärder för att 
anpassa verksamheten till beslutad ram och att prioritera inom framtagna åtgärder, 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen av status för särskilt beslutade upp-
drag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut  

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) med instämmande från Tomas Johansson (M) och  
Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expedieras till 

Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
Kommunens revisorer   

________________ 
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§ 163/2018                 Dnr 2018–552 101 
 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sonia Danella Smith (S) entledigas från uppdraget som ledamot av  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ledamot. 
 

 
Ärendet  
Sonia Danella Smith (S) har i en skrivelse från den 10 oktober 2018 avsagt 
sig sitt uppdrag 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 Sonia Danella Smith 
(S) från uppdraget som ledamot och finner att så sker. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny 
ledamot. 

Expedieras till  

Sonia Danella Smith (S) 
Länsstyrelsen  
________________ 
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§ 164/2018                 Dnr 2018–552 101  
 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Rebecca Lindqvist (S) entledigas från uppdraget som ledamot av  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ledamot. 
 

 
Ärendet  
Rebecca Lindqvist (S) har i en skrivelse från den 25 oktober 2018 avsagt sig 
sitt uppdrag 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 Rebecca Lindqvist (S) 
från uppdraget som ledamot och finner att så sker. 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny 
ledamot. 

Expedieras till 

Rebecca Lindqvist (S) 
Länsstyrelsen 
 
________________ 
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§ 165/2018                 Dnr 2018–552 101 
 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Mikael Larsson (C) entledigas från uppdraget som ledamot av  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ledamot. 
 

 
Ärendet  
Mikael Larsson (C) har i en skrivelse från den 28 september 2018 avsagt sig 
sitt uppdrag 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 Mikael Larsson (C) från 
uppdraget som ledamot och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny 
 ledamot. 

Expedieras till  

Mikael Larsson (C) 
Länsstyrelsen 
 
________________ 
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§ 166/2018   Dnr 2014–212 700 
 
Entledigande av ledamot i socialnämnden och fyllnadsval (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Mikael Larsson (C) entledigas från uppdraget som ledamot i socialnämnden. 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Anette Nilsson  Surteby Senås 1 519 94 Björketorp 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Pontus Johansson Söderbacka Rönngärdet 511 97 Hajom
  
 

 
Ärendet  
Mikael Larsson (C) har i en skrivelse från den 28 september 2018 avsagt sig 
sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.     
 
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 Mikael Larsson från 
uppdraget som ledamot av socialnämnden, och finner att så sker. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att: 
 
Anette Nilsson  Surteby Senås 1 519 94 Björketorp 
 
utses till ny ledamot samt att: 
 
Pontus Johansson Söderbacka Rönngärdet 511 97 Hajom 
 
utses till ny ersättare.  

Expedieras till 

Mikael Larsson(C) 
Anette Nilsson (C) 
Pontus Johansson (C) 
 
________________ 
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§ 167/2018    Dnr 2018–563 101 
 

Val av ersättare till kommunstyrelsen för centerpartiet oktober 2018-
oktober 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Beslutet om val av ersättare för centerpartiet bordläggs. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat den 27 oktober 2016 § 133, att kommun-
styrelsens mandatperiod räknas från och med det sammanträde då nyvalda 
kommunfullmäktige sammanträder första gången valåret och valet förrättas. 
Mandatperioden gäller till och med det sammanträde då val av ny kommun-
styrelse förrättas nästa gång. 

Ärendets behandling 

På kommunfullmäktiges sammanträden 2018-10-17 § 153 valdes ledamöter 
och ersättare för perioden oktober 2018-okotober 2022. 
 
Valet av en ersättare för centerpartiet bordlades på sammanträdet och med 
anledning av detta behöver fullmäktige utse en ersättare för centerpartiet.    

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar fullmäktige och finner att ärendet bordläggs. 

________________ 
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§ 168/2018                  Dnr 2018–562 006 

Ordning för inkallande av ersättare för miljöpartiet för nämnderna  
perioden 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Beslutet om ordning för inkallande av ersättare för miljöpartiet bordläggs. 
 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje mandatperiod beslut om ordning för  
inkallande av ersättare för kommunstyrelsen för perioden 17 oktober 2018 – 
oktober 2022, och nämnderna för perioden 2019–2022.  
 
Enligt kommunfullmäktige den 27 oktober 2016, § 133, antagna  
kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun enligt 13 §, 
ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda  
ordningen.      
 
I 15 § anges att vid förhinder att närvara vid ett sammanträde är det  
ledamoten själv som svarar för att ersättare kallas till tjänstgöring enligt  
bestämmelserna.   

Ärendets behandling 
På kommunfullmäktiges sammanträden 2018-10-17 § 154 beslöt fullmäktige 
om ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen för perioden okto-
ber 2018 – oktober 2022 samt för nämnderna perioden 2019–2022 

 
Ordningen för inkallande av ersättare för miljöpartiet för perioden 2019–2022 
bordlades på sammanträdet och med anledning av detta behöver fullmäktige 
fastställa miljöpartiets ordning för inkallande.    
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige 
bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 169/2018 Dnr 2018–597 007 

Val av revisorer 2019–2022   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
S Eva Ryberg  Klockaregatan 9 lgh 1004 511 54 Kinna 
C Kurt Frilén  Törestorp 4   519 96 Fotskäl 
S Kenneth Sölvebring Svenljungavägen 22  511 92 Örby 
 
M Roger Fogelström Muraregatan 10 A   511 55 Kinna 
M Sven-Olof Carlsson Stommen Solbacken 1  519 95 Tostared 
SD  - 
  
Ordförande  
Roger Fogelström (M) 
 
Vice ordförande   
Eva Ryberg (S) 
 

Ärendet  

Kommunen har sex revisorer som efter allmänna valet utses av fullmäktige 
för en mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också en ordförande och vice 
ordförande bland de utsedda revisorerna. 
 
Revisorerna väljs för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i  
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 
 

Ärendets behandling   
Valberedningen har behandlat ärendet den 25 oktober 2018, § 1. 

Dagens sammanträde  

AnnSofi Tureson (S), valberedningens ordförande, redogör för ärendet. 
 
I valberedningens förslag saknas en representant från Sverigedemokraterna 
därför föreslås att detta val bordläggs till nästa sammanträde. 
 
Valberedningen föreslår att Kenneth Sölvebring väljs till revisor men fråntas 
granskningen av socialnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta valberedningens förslag och  

finner att så sker.   
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Jäv  
Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M), Pär-Erik Johansson (M), Anders 
Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Stefan Brunander (C), Leif Sternfeldt (C), 
Lena Ferm Hansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L), Jan Karlsson 
(L), Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD), Lisa Dahlberg (S),  
Peter Landgren (S), Christopher Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg 
(S), Anita Lomander (S), Efkan Üstündag (S), Arthur Thiry (V) Cecilia Wiklund 
(V), Mattias Krantz (SD), Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), 
Lennart Svensson (SD) och Jarl Krüger (SD) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut av ärendet.  

För Stefan Brunander (C) tjänstgör Stig Andreasson (C), för Elise Arnell (KD) 
tjänstgör Rut-Marie Engström (KD), för Lars-Inge Andersson (KD) tjänstgör 
Stig Nilsson (KD), för Lisa Dahlberg (S) tjänstgör Claes-Håkan Martinsson (S), 
för Arthur Thiry (V) tjänstgör Freddy Jensen (V), för Mattias Krantz (SD) 
tjänstgör Siv Scarborough (SD). 

 För övriga personer finns inga ersättare. 

______________ 


