
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(22) 
 Kommunfullmäktige  

 2018-11-22 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-19.50 

Paus klockan 18.50-19.35 

  
Beslutande M  Tomas Johansson §§ 170–179, 181 

 M Magnus Liliecrona tjänstgör för Ann Iberius Orrvik  

 M Pär-Erik Johansson §§ 170–179, 181 

 M  Peter Branshöj tjänstgör för Jan Ericson 

 M  Elise Benjaminsson §§ 175-179, 181 

 M Charlotta Bornefalk tjänstgör för Elise Benjaminsson  

  §§ 170-174 

 M  Anders Lindahl §§ 170–179, 181 

 M  Rolf Skarin  

 M Tomas Ekberg §§ 170–179, 181 

 M Ylva Höglund tjänstgör för Bengt Ferm 

 C  Stefan Brunander §§ 170–179, 181 

  Ali Aljojo tjänstgör för Stefan Brunander § 180 

 C  Stig Andreasson tjänstgör för Leif Sternfeldt 

 C  Lena Ferm Hansson §§ 170–179, 181 

 C  Pontus Johansson §§ 170–179, 181 

 C Gisella Olsson §§ 170–179, 181 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Frida Arnell 

 L Niklas Herneryd §§ 170–179, 181 

 L Stina Isaksson tjänstgör för Niklas Herneryd §§ 180 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Jan Karlsson §§ 170–179, 181 

 KD  Elise Arnell §§ 170–179, 181 

 KD Rut-Marie Engström tjänstgör för Elise Arnell §§ 180 

 KD Lars-Inge Andersson §§ 170–179,181 

 KD Stig Nilsson tjänstgör Lars-Inge Andersson §§ 180 

 KD  Per-Olof Hermansson 

 S  Lisa Dahlberg §§ 170–179, 181 

 S Ylva Hultén tjänstgör för Lisa Dahlberg §§ 180 

 S Peter Landgren §§ 170–179 181 

 S Anna Österström tjänstgör för Peter Landgren §§ 180 

 S AnnSofi Tureson 

 S  Bo Petersson 

 S  Claes-Håkan Martinsson tjänstgör för Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson §§ 170–179, 181 

 S Håkan Andersson tjänstgör för Christopher Thorsson §§ 
180 

 S  Jessica Rodén §§ 170–179, 181 

 S Petra Vogel tjänstgör för Jessica Rodén §§ 180 

 S  Ylva Hulten tjänstgör för Weal Alkordi §§ 170–174 

 S Weal Alkodi §§ 175–181 
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 S  Ulla Lätt 

 S Ulf Dahlberg §§ 170–179, 181 

 S  Anita Lomander §§ 170–179, 181 

 S  Yasin Abbes tjänstgör Efkan Ütsündag 

 S  Helena Johansson 

 S  Pauli Kuitunen 

 S  Birgitta Andersson  

 V  Karin Jageby 

 V  Arthur Thiry §§ 170–179, 181 

 V Freddy Jensen tjänstgör för Arthur Thiry §§ 180 

 V  Cecilia Wiklund § 170–179, 181 

 V Emil Persson Torgerson 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 SD  Mattias Krantz §§ 170–179, 181 

 SD Natalia E Henriksson §§ 170–179, 181 

 SD Ida Ahlgren tjänstgör för Inga Maj Krüger  

 SD Lennart Svensson §§ 170–179,181 

 SD Sara Lindwall 

 SD Bo Kindström 

 SD Andreas Nilsson tjänstgör för Jarl Krüger 

 SD Therése Hallqvist 

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 M Charlotta Bornefalk §§ 175–181 

 C Ali Aljojo §§ 170–179, 181 

 L Stina Isaksson §§ 170–179, 181 

 KD Rut-Marie Engström §§ 170–179, 181 

 KD Stig Nilsson §§ 170–179,181 

 S Ylva Hultén §§ 175–180 

 S Anna Österström §§ 170-179-181 

 S Håkan Andersson §§ 170-179-181 

 S Petra Vogel §§ 170-179-181 

 V Freddy Jensen §§ 170-179-181 

 MP  Lars-Olof Sandberg 

 MP  Tomas Larsson 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Anton Oscarsson, Svenskt Näringsliv §§ 

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef barn- och  

  utbildningsförvaltningen §§ 

  Christian Dahl, förvaltningschef kultur- och  

  fritidsförvaltningen §§ 

  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och  

  serviceförvaltningen §§ 
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Utses att justera Pär-Erik Johansson, Jan Karlsson, Peter Branshöj § 180,  
Stig Andreasson § 180 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 27 november 

2018, klockan 16:00. 

  

  

Underskrifter Sekreterare    § 170–181 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Pär-Erik Johansson  Jan Karlsson 

    

 Justerande Peter Branshöj      § 180           Stig Andreasson § 180 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Kommunfullmäktige §§ 170–181 

 
Sammanträdesdatum 2018-11-22 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-11-27 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2018-12-19 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrlid  
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 170 

  

Meddelanden § 171 

  

Remiss av nya motioner § 172 
  

Anmälan av nya medborgarförslag § 173 
  
Presentation av Svenskt Näringslivs ranking 2018 § 174 
  

Kommundirektören har ordet § 175 
  
Presentation av kommunens förvaltningar § 176 
  
Utdebitering 2019 § 177 

  
Val av ersättare till kommunstyrelsen för centerpartiet oktober  § 178 

2018-okotober 2022   
  
Ordning för inkallande av ersättare för miljöpartiet för  § 179 
nämnderna perioden 2019–2022  

  

Val av revisorer för Sverigedemokraterna perioden 2019–2022 § 180 
  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (V) § 181 
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              § 170/2018  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan:  
 
- Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en gång- och cykelväg  
      mellan nedfarten vid Mos strand till Två Skyttlar. 
 
- Medborgarförslag om Marks kommun anlägger cykelväg mellan Hagmans  
      kemi i Fritsla till Mellomgårdsvägen i Kinnahult. 
 
- Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att Busslinje 55 blir en 
 ringlinje mellan Kinna, Skene, Haby och Örby. 
 
- Medborgarförslag om att Marks kommun erbjuder trädgårdshjälp. 
 
- Information om rättelse av diarienummer 
       Medborgarförslag om att personer över 85 år får gratis gräsklippning  
       behandlat av kommunfullmäktig den 20 juni §99 har diarienummer  
       2018–301 301. 
-  Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (V) 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
 
- Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en gång- och cykelväg  

mellan nedfarten vid Mos strand till Två Skyttlar. 
 

- Medborgarförslag om Marks kommun anlägger cykelväg mellan Hagmans  
kemi i Fritsla till Mellomgårdsvägen i Kinnahult. 

 
- Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att Busslinje 55 blir en 

 ringlinje mellan Kinna, Skene, Haby och Örby. 
 

- Medborgarförslag om att Marks kommun erbjuder trädgårdshjälp. 

 
- Information om rättelse av diarienummer 

Medborgarförslag om att personer över 85 år får gratis gräsklippning  
behandlat av kommunfullmäktig den 20 juni §99 har diarienummer  
2018–301 301. 
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- Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (V) 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 171/2018   

Meddelanden 

A)  
 
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2018  
§ 165- Ansvarsfrihet för samordningsförbunden verksamhetsåret 2017 
  
B)    Dnr 2018–412 700 
 
Rapport om ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, perioden 
2018-07-01-2018-09-30 
 
C)    Dnr 2018–412 700 
 
Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg perioden 
2018-07-01-2018-09-30 
 
D)    
 
Skrivelse till kommunfullmäktige om situationen på Strömskolan 
 
E)  
 
Ansökan om att få servera öl och vin vid särskilt tillfälle 

________________ 
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              § 172/2018  

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. 
 
Under perioden 2018-10-25 – 2018-11-08 har det inte inkommit 
några motioner. 
 
_______________ 
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§ 173/2018 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktigesbeslut 
Dnr 2018–598 40  
Medborgarförslag om att Marks kommun satsar på ett Återvinningshus,  
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018–599 537 
Medborgarförslag om att Marks kommun kan enas med Västtrafik om en 
busslinje mellan centrum och Kinna vårdcentral, överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018–631 610 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska satsa på skolorna som ligger i de 
mindre orterna, överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för  
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–632 312  
Medborgarförslag om att byta namn på gång- och cykelvägen mellan  
Lockövägen och Skogvallavägen till Färgerivägen, överlämnas till  
plan- och byggnadsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018–634 312 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en gång- och cykelväg  
mellan nedfarten vid Mos strand till Två Skyttlar, överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–640 312 
Medborgarförslag om Marks kommun anlägger cykelväg mellan Hagmans  
kemi i Fritsla till Mellomgårdsvägen i Kinnahult, överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–653 530 
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att Busslinje 55 blir en  
ringlinje mellan Kinna, Skene, Haby och Örby, överlämnas till  
kommunstyrelsen för förhandläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–325 301 
Medborgarförslag om att Marks kommun erbjuder trädgårdshjälp, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
Information om rättelse av diarienummer 
Medborgarförslag om att personer över 85 år får gratis gräsklippning  
behandlat av kommunfullmäktig den 20 juni §99 har diarienummer  
2018–301 301 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
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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. 

 

Inkomna medborgarförslag 

Dnr 2018–598 40  
Medborgarförslag om att Marks kommun satsar på ett Återvinningshus,  
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  

 
Dnr 2018–599 537 
Medborgarförslag om att Marks kommun kan enas med Västtrafik om en 
busslinje mellan centrum och Kinna vårdcentral, överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 
Dnr 2018–631 610 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska satsa på skolorna som ligger i de 
mindre orterna, överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för  
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–632 312  
Medborgarförslag om att byta namn på gång- och cykelvägen mellan  
Lockövägen och Skogvallavägen till Färgerivägen, överlämnas till  
plan- och byggnadsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2018–634 312 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en gång- och cykelväg  
mellan nedfarten vid Mos strand till Två Skyttlar, överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–640 312 
Medborgarförslag om Marks kommun anlägger cykelväg mellan Hagmans  
kemi i Fritsla till Mellomgårdsvägen i Kinnahult, överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
 
Dnr 2018–653 530 
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att Busslinje 55 blir en  
ringlinje mellan Kinna, Skene, Haby och Örby, överlämnas till  
kommunstyrelsen för förhandläggning och beslut. 
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Dnr 2018–325 301 
Medborgarförslag om att Marks kommun erbjuder trädgårdshjälp, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
Information om rättelse av diarienummer 
Medborgarförslag om att personer över 85 år får gratis gräsklippning  
behandlat av kommunfullmäktig den 20 juni §99 har diarienummer  
2018–301 301 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
 
______________ 
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§ 174/2018                                            

Presentation av Svenskt Näringslivs ranking 2018 

Anton Oscarsson från Svenskt Näringsliv informerar om en ranking som  
genomförts av det lokala företagsklimatet. I rankingen hamnar Marks kom-
mun på plats 190 av Sveriges kommuner och det är en förbättring med 35 
platser i jämförelse med föregåendet.  
 
För ett bättre företagsklimat rekommenderar Svenskt näringsliv bland annat 
att Marks kommun skapar en bättre dialog med företag i kommunen och  
arbetar för snabbare handläggning av ärenden.   

 
Ordförande tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 
 
_______________ 
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§ 175/2018                                            

Kommundirektören har ordet 

Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar att kommunstyrelsens  
arbetsutskott på sitt sammanträde den 21 november beslutat att avsätta  
nuvarande förvaltningschef för socialförvaltningen från sin tjänst. Orsaken till 
beslutet härrör från att det har inkommit anmälningar om kränkande  
behandling. Marks kommun ser allvarligt på händelsen och vill värna alla  
anställda i kommunen.  
 
Fullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågar till Mats 
Lilienberg.  
 
Ordförande tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_______________ 
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§ 176/2018 

Presentation av kommunens förvaltningar 

På dagens sammanträde informerar kommundirektör Mats Lilienberg  
tillsammans med förvaltningschefer, Mari Sandell Molander, Christian Dahl 
och Magnus Palm om Marks kommuns olika förvaltningar. 
 
Marks kommun har följande förvaltningar: 

- Barn- och utbildningsförvaltningen 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Teknik- och serviceförvaltningen 
- Socialförvaltningen 
- Bygg- och miljökontoret 
- Kommunledningskontoret 

 
Ordförande tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 
 
____________  
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§ 177/2018    Dnr 2017–480 042 

Utdebitering 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2019 fastställs till oförändrat 21,21 kronor 
per skattekrona. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseende reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång 

Ärendet 
Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal 
skattesats: 

8 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads ut-
gång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i no-
vember månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskat-
ten under det följande året. 

10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val 

av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda full-

mäktige. 

11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november må-

nads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, 
avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) 

inom denna tid.  

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 

fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 

Finansiellt mål  
Kommunen har tre finansiella mål. Ett av dessa mål är att skattesatsen ska vara oför-

ändrad. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 27 augusti 2018. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 september  
§ 173. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober § 148 där följande 
föreslå: Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen 
som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2019 fastställs till oförändrat 
21,21 kronor per skattekrona. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) föreslår en skattehöjning med 50 öre till 21,71 per  
skattekrona 

Tomas Johansson (M) med instämmande från Lisa Dahlberg (S),  
Mattias Krantz (SD), Elise Arnell (KD) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar  
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Arthur Thirys yrkande mot kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Arthur Thiry (V), Karin Jageby (V), Cecilia Wiklund (V) och Emil Person  
Torgerson (V) reserverar sig mot beslutet. 

_______________ 
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§ 178/2018                  Dnr 2018–563 101 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 
C Pontus Johansson Söderbacka Rönngärdet 511 97 Hajom 
 

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 sammanträde 2018-10-17 § 153 valdes ledamöter 
och ersättare för perioden oktober 2018-okotober 2022.Valet av en ersättare 
för centerpartiet bordlades på sammanträdet  
 
Ärendet bordlades även på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-25 § 
167 och med anledning av detta behöver fullmäktige utse en ersättare för 
centerpartiet.   

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att: 
 
Pontus Johansson Söderbacka Rönngärdet 511 97 Hajom 
 
utses till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget och finner 
att så sker. 

            Expedieras till 

Pontus Johansson (C) 
Lön- och ekonomiservice  
________________ 
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§ 179/2018                  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 sammanträde 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. Ord-
ningen för inkallande av ersättare för miljöpartiet för perioden 2019–2022 
bordlades på sammanträdet.  
 

Ärendet bordlades även på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-25 § 
167 och med anledning av detta behöver kommunfullmäktige beslut om ord-
ning för inkallande av ersättare för miljöpartiet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige 
bordlägger förslaget. 
 
______________ 
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§ 180/2018 Dnr 2018–597 007 

Val av revisor för sverigedemokraterna perioden 2019-2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
SD Peter Holbrant Huluvägen 4      511 96 Berghem 
 

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   
På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-25 § 169 valdes revisorer för  
perioden 2019–2022. Val av revisor för sverigedemokraterna bordlades på 
sammanträdet. Med anledning av detta måste kommunfullmäktige utse en  
revisor för Sverigedemokraterna. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Mattias Krantz (SD) föreslår att: 
 

Peter Holbrant  Huluvägen 11 511 96 Berghem 
 
utses till revisor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt förslaget. 
 
Jäv  
Tomas Johansson (M), Pär-Erik Johansson (M), Anders Lindahl (M),  
Tomas Ekberg (M), Stefan Brunander (C), Lena Ferm Hansson (C), Gisella 
Olsson (C), Pontus Johansson (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), Arthur Thiry (V) Cecilia Wiklund (V), Mattias Krantz 
(SD), Natalia E Henriksson (SD och Lennart Svensson (SD) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.  
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För Stefan Brunander (C) tjänstgör Ali Aljojo (C), för Niklas Herneryd  
tjänstgör (L) Stina Isaksson (L), för Elise Arnell (KD) tjänstgör Rut-Marie 
Engström (KD), för Lars-Inge Andersson (KD) tjänstgör Stig Nilsson (KD), för 
Lisa Dahlberg (S) tjänstgör Ylva Hultén (S), för Peter Landgren (S) tjänstgör 
Anna Österström (S), för Christopher Thorsson (S) tjänstgör Håkan Andersson 
(S), för Jessica Rodén (S) tjänstgör Petra Vogel (S) 
för Arthur Thiry (V) tjänstgör Freddy Jensen (V). 

 För övriga personer finns inga ersättare. 

Expedieras till 

Peter Holbrant (SD) 
Lön- och ekonomiservice 

__________ 
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§ 181/2018                 Dnr 2018–552 101  
                 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Amanda Åhall (V) entledigas från uppdraget som ersättare i  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare. 
 

Ärendet 
Amanda Åhall (V) har i en skrivelse från den 21 november 2018 avsagt sig 
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Amanda Åhall (V) från 
uppdraget som ersättare och finner att så sker. 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny  

ersättare. 

Expedieras till 

Amanda Åhall 
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 

 
 

  


