
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(40) 
 Kommunfullmäktige  

 2018-12-17 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Assbergssalen, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.30-21.45 

Ajournerat klockan 14.50-15.10, 18.00-18.30, 19.52-20.00 

 21.25-21.35 

  
Beslutande M  Tomas Johansson  

 M Ann Iberius Orrvik  

 M Pär-Erik Johansson  

 M  Magnus Lilliecrona tjänstgör för Jan Ericson 

 M  Elise Benjaminsson §§ 191–210 

 M Peter Branshöj tjänstgör för Elise Benjaminsson  

  §§ 211–212 

 M  Anders Lindahl  

 M  Rolf Skarin  

 M Tomas Ekberg  

 M Ylva Höglund tjänstgör för Bengt Ferm 

 C  Stefan Brunander  

 C  Leif Sternfeldt 

 C  Lena Ferm Hansson  

 C  Pontus Johansson  

 C Gisella Olsson  

 C Ulla-Maj Persson §§ 191–209 

 C Stig Andreasson tjänstgör för Ulla-Maj Persson  

  §§ 210–212 

 C Frida Arnell 

 L Niklas Herneryd  

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Jan Karlsson  

 KD  Elise Arnell  

 KD Lars-Inge Andersson 

 S  Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren  

 S AnnSofi Tureson 

 S  Bo Petersson 

 S  Claes-Håkan Martinsson tjänstgör för Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson  

 S  Jessica Rodén  

 S  Weal Alkordi §§ 191–210 

 S Ylva Hultén tjänstgör Weal Alkrodi §§ 211–212 

 S  Ulla Lätt 

 S Ulf Dahlberg  

 S  Anita Lomander  

 S  Håkan Andersson tjänstgör Efkan Ütsündag 

 S  Ylva Hultén tjänstgör för Helena Johansson §§ 191–206 

 S Helena Johansson §§ 206–212 
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 S  Pauli Kuitunen 

 S  Birgitta Andersson  

 V  Karin Jageby 

 V  Arthur Thiry  

 V  Cecilia Wiklund  

 V Emil Persson Torgerson 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 SD  Mattias Krantz  

 SD Natalia E Henriksson  

 SD Ida Ahlgren tjänstgör för Inga Maj Krüger  

 SD Lennart Svensson  

 SD Sara Lindwall 

 SD Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Therése Hallqvist 

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 M Peter Branshöj §§ 191–210 

 M Charlotta Bornefalk  

 C Stig Andreasson §§ 191–209 

 L Stina Isaksson  

 S Ylva Hultén §§ 207–210 

 S Fredrik Tureson  

 S Petra Vogel  

 V Freddy Jensen 

 MP  Lars-Olof Sandberg 

 MP  Thomas Larsson 

 SD Glenn Glansin 

 SD Siv Scarborough 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 210 

  

Utses att justera Tomas Johansson och Stefan Brunander, ersättare 

Ann Iberius Orrvik 

  

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

2018, klockan 16:00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3(40) 
 Kommunfullmäktige 

 2018-12-17 

   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Underskrifter Sekreterare    § 191–212 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Tomas Johansson  Stefan Brunander 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunfullmäktige §§ 191–212 
 
Sammanträdesdatum 2018-12-17 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-12-27 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-01-18 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrllid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 191 

  

Meddelanden § 192 

  

Remiss av nya motioner § 193 

  

Anmälan av nya medborgarförslag § 194 

  

Kommundirektören har ordet § 195 

  
Redovisning av obesvarade motioner § 196 
  
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade  § 197 

medborgarförslag  

  
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag § 198 

  

Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder § 199 

fattat om medborgarförslag  

  

Vision och mål för Marks kommun 2019 § 200 

  

Program och uppföljning och insyn i verksamheter som utförs § 201 

av privata utförare  

  

Översyn av kommunala pensionärsrådets reglemente § 202 

  

Partistöd för 2019 § 203 

  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden § 204 

  

Ordning för inkallande av ersättare för miljöpartiet och  § 205 

moderaterna för nämnderna perioden 2019–2022   

  

Borgensförbindelse och regressavtal med Kommuninvest § 206 

  

Lottning av mandat i nämnder med 11 ledamöter och 11 ersättare § 207 

  

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (M) § 208 

  

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktiges  § 209 

demokratiberedning samt fyllnadsval (MP)  

  

Budgetdebatt § 210 

  

Taxor- och avgifter 2019 § 211 

  

Budget 2019-2022 för Marks kommun § 212 
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           § 191/2018  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
-  Meddelanden - Beslut från Länsstyrelsen med anledning av  

entledigande av Amanda Åhall (V) 
 
- Meddelanden- Namninsamling beträffande nedläggning av Habyskolan  

 
- Borgensförbindelse och regressavtal med Kommuninvest 
 
-  Lottning av mandat i nämnder med 11 ledamöter och 11 ersättare 
 
-  Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (M)    
 
-  Entledigande av ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning och   

 fyllnadsval (MP) 
 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
-  Meddelande-   Beslut från Länsstyrelsen med anledning av  

entledigande av Amanda Åhall (V) 
 
- Meddelande-   Namninsamling beträffande nedläggning av Habyskolan  
 
- Borgensförbindelse och regressavtal med Kommuninvest 
 
-  Lottning av mandat i nämnder med 11 ledamöter och 11 ersättare 
 
-  Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (M)    
 
-  Entledigande av ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning och   
  fyllnadsval (MP) 
  

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 192/2018   

Meddelanden 

A)                                    Dnr 2018–552 101  
 
Beslut från länsstyrelsen med anledning av entledigande av  
Sonia Danella-Smith (S)  
 
B)    Dnr 2018–552 101 
 
Beslut från länsstyrelsen med anledning av entledigande av  
Rebecca Lindquist (S)  

 
C)    Dnr 2018–552 101 
 
Beslut från länsstyrelsen med anledning av entledigande av  
Mikael Larsson (C)  

 
  

D)   Dnr 2018–552 101 
 
Beslut från Länsstyrelsen anlednings av entledigande av  
Amanda Åhalll (V) 
 
E)   Dnr 2018–480 042 
 
Namninsamling beträffande nedläggning av Habyskolan 

________________ 
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              § 193/2018  

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 2018-11-09 – 2018-12-03 har det inte inkommit 
några motioner. 
 
_______________ 
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§ 194/2018 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktigesbeslut 
 
Dnr 2018–635 315  
Medborgarförslag om att Marks kommun anlägger en mopedparkering vid 
Kunskapens hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för  
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–612 821 
Medborgarförslag om att det byggs en dambastu och herrbastu i samband 
med ombyggnationen av Horredshallen, överlämnas till teknik- och service-
nämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–360 311 
Medborgarförslag om att Marks kommun begär av Trafikverket att en säkrare 
avfart byggs från väg 41/Förläggarevägen mot Fritsla, överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut 
 
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. 

 

Inkomna medborgarförslag 

Dnr 2018–635 315  
Medborgarförslag om att Marks kommun anlägger en mopedparkering vid 
Kunskapens hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för  
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–612 821 
Medborgarförslag om att det byggs en dambastu och herrbastu i samband 
med ombyggnationen av Horredshallen, överlämnas till teknik- och service-
nämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–360 311 
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Medborgarförslag om att Marks kommun begär av Trafikverket att en säkrare 
avfart byggs från väg 41/Förläggarevägen mot Fritsla, överlämnas till  
kommunstyrelsen 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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§ 195/2018                                            

Kommundirektören har ordet 

Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar om aktuella frågor som rör 
Marks kommun. Efter årsskiftet kommer det genomföras utbildningar för  
nyvalda politiker och under nästa år kommer även förvaltningen att börja 
 arbeta med portföljstyrning av projekt.  

 
Ordförande tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_______________ 
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§ 196/2018                  Dnr 2018–274 101 
 
Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 

Ärendet               

Enligt 30 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

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

motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges samman-

träde ordinarie sammanträden i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret har den 8 november upprättat en förteckning över  

obesvarade motioner. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 211. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november § 163 och föreslår att  

redovisningen godkänns. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

__________________
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§ 197/2018                 Dnr 2018–274 101 
 
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 

Ärendet               

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

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

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

manträde ordinarie sammanträden i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret har den 8 november upprättat en förteckning över obesva-

rade motioner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 212.  

Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 28 november § 164 och föreslår att  

redovisningen godkänns. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

______________ 
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§ 198/2018                 Dnr 2018–274 101 
 
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 

Ärendet 

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska nämnderna två  

gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år  

från det att de väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska göras på kommun-  

fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.  

 

Nämnderna har tagit fram förteckningar över de medborgarförslag som inte  

besvarats inom ett år från det att de väcktes i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen från  

nämnderna av obesvarade medborgarförslag, och finner att så sker.  

Beslutet expedieras till 

Alla nämnderna i Marks kommun 

________________   
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§ 199/2018                 Dnr 2018–274 101 
 
Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat om medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 

 

Ärendet  
Enligt 31 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen  

och övriga nämnder som handlägger medborgarförslag löpande informera  

kommunfullmäktige om de beslut som fattas i ärendena.  

 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har tagit fram förteckningar över de  

medborgarförslag som kommunstyrelsen och respektive nämnd har fattat  

beslut om.  

 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen av  

beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i medborgarförslag  

och finner att så sker.  

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder i Marks kommun 
________________ 
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§ 200/2018                Dnr 2018–512 042 

Vision och mål för Marks kommun 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att vision och mål för Marks kommun 2015–
2018 förlängs att även gälla för 2019. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 15 december 2014 Vision och mål för Marks kommun 

som grund för kommunens budgetar under denna mandatperiod. Inför mandatperi-

oden 2019–2022 ska ett nytt visions- och måldokument tas fram. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad den 25 september. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet på sitt sammanträde 
den 10 september § 178. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november § 155 och föreslår 
att kommunfullmäktige förlänger vision och mål för Marks kommun 2015–
2018 att även gälla för 2019. 

Beslutsgång  

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

 

_______________ 
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§ 201/2018                 Dnr 2018–29 012  

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av 
privata utförare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar program för uppföljning och insyn av verksamheter 
som utförs av privata utförare enligt upprättat förslag. 
 

Ärendet  

Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap. 3 § kommunallagen, för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur dessa mål och riktlinjer 
ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Ärendets behandling 

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 28 mars 2018, § 40, och då återremit-
terat för att utreda vad som definieras som ”omfattande merarbete” och ”rätten till in-
syn” i det framtagna förslaget till program. 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 oktober 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november  
§ 196. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november § 157 och föreslår 
följande: 
- Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata  

utförare antas enligt upprättat förslag. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
______________ 
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§ 202/2018                                   Dnr 2018–585 104 

Översyn av reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för Kommunala pensionärsrådet i enlig-
het med upprättat förslag.  
 
Reglemente för Marks kommunala pensionärsråd (KPR), antaget av kommun-
fullmäktige den 14 december 2010, § 162, upphör att gälla.  
 

Ärendet 

Reglementet för Kommunala pensionärsrådet är från 2010 och i behov av översyn. 
Frågan har även initierats av Kommunala pensionärsrådet. Ett förslag till reglemente 
har tagits fram, daterat den 23 oktober 2018.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 oktober. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november § 
191. 
Kommunstyrelsen har behandlar ärendet den 28 november § 158 och föreslår 
att: 
 
- Reglemente för Kommunala pensionärsrådet antas i enlighet med upprät-

tat förslag.  
 
- Reglemente för Marks kommunala pensionärsråd (KPR), antaget av kom-

munfullmäktige den 14 december 2010, § 162, upphör att gälla.  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Beslutsgång  

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

Beslutet expedieras till  

Kommunala pensionärsrådet 
 
_____________ 
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§ 203/2018                Dnr 2018–15 104 

Partistöd för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala ett partistöd till de partier som finns 
representerat i kommunfullmäktige bestående av ett grundstöd på 46 500 
kronor och ett mandatstöd på 23 250 kronor per mandat. 
 
Totalkostnad uppgår till 1 557 750 kronor och finansieras av kommunfullmäk-
tiges anslag för partistöd. 

Ärendet 
I kommunallagen anges att kommuner får ge ett ekonomiskt stöd till de poli-
tiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka deras ställning 
i den lokala demokratin. Utöver det som anges i kommunallagen har Marks 
kommun även antagit särskilda bestämmelser som rör det kommunala parti-
stödet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad 2018-11-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 209. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november § 161 och föreslår föl-
jande: 

- Kommunfullmäktige beslutar att utbetala ett partistöd till de partier som finns re-
presenterat i kommunfullmäktige bestående av ett grundstöd på 46 500 kronor 
och ett mandatstöd på 23 250 kronor per mandat. 

- Kommunfullmäktige beslutar att till Markbygdspartiet utbetala ett grundstöd på 46 
500 kronor. 

- Totalkostnad uppgår till 1 604 250 kronor och finansieras av   
kommunfullmäktiges anslag för partistöd. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) med instämmande från Tomas Johansson (M), Mattis Krantz (SD) 

och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar att inget grundstöd betalas ut till Markbygdspar-

tiet då ingen fullständig granskningsrapport har lämnats in. 

 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande och 

finner att så sker. 

Beslutsgång 2 

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

Beslutet expedieras till  
Politiska partier representerade i kommunfullmäktige  
Markbygdspartiet 
Ekonomienheten 
________________ 
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§ 204/2018                 Dnr 2018–482 101 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att under 2019 ska uppgift om tid och plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden samt ärendelistan i sammandrag annon-
seras i Markbladet. 
 

Ärendet 
I kommunallagens femte kapitel § 13 anges att fullmäktiges sammanträden 
ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka innan samman-
trädesdagen. Det finns inte längre något lagkrav om att sammanträdet måste 
annonseras i en lokaltidning dock framgår det av kommunfullmäktiges arbets-
ordningen § 10 att fullmäktige ska bestämma om annonsering för sina sam-
manträden. Kommunfullmäktige beslöt den 18 december 2017 § 192 att dess 
sammanträden skulle annonseras i tidningen Markbladet under 2018. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad 2018-11-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskottets har behandlat ärendet den 21 november 

§ 210. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november § 162 och föreslår  

följande: 

Under 2019 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden   

samt ärendelistan i sammandrag annonseras i Markbladet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsen förslag.  

Beslutet expedieras till 

Kommunikation- och näringslivsenheten 

_______________ 
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§ 205/2018                  Dnr 2018–562 006 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
För inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna ska följande 
gälla, om inte annat föreskrivs i lag och författning: 
 
 Ordinarie Ersättare 
 MP M, KD, V, S, C, L 
 
 M KD, MP, SD, V 

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 den 25 oktober 
§ 167 och på sammanträdet den 22 november § 179. Med anledning av att 
ärendet har bordlagt behöver kommunfullmäktige beslut om ordning för inkal-
lande av ersättare för miljöpartiet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår följande inkallelseordning för Miljöpartiet: 
M, KD, V, S, C, L. 
 
Tomas Johansson (M) föreslår följande inkallelseordning för Moderaterna: 
KD, MP, SD, V. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt förslagen. 

Beslutet expedieras till 

Alla nämnderna i Marks kommun 
______________ 
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§ 206/2018   Dnr 2018–518 045 

Borgensförbindelse och regressavtal med Kommuninvest 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Marks kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av  

 den 26 juli 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Marks kommun åtagit  
     sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest  
     i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller  
     samt att Kommuninvest äger företräda Marks kommun genom att  
     företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande  
     av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests  
     nuvarande och blivande borgenärer. 
2. Marks kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Marks kom-

mun den 31 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommunin-
vests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Marks kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Marks kom-
mun den 31 oktober 2011, vari Marks kommuns ansvar för Kommunin-
vests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kom-
munens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta be-
slut. 

Ärendet  

Marks kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Samtliga  
medlemmar, inklusive Marks kommun, har tecknat en borgensförbindelse som innebär 
att medlemmarna är solidariskt ansvariga såsom för egen skuld för Kommuninvests 
samtliga förpliktelser. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i 10 år och 
Marks kommun behöver därmed förnya sitt åtagande 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterade den 4 oktober 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 december § 
221.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december § 175 och föreslår 
följande: 
 
- Marks kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av  

den 26 juli 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Marks kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger före-
träda Marks kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående 
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kom-
muninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

- Marks kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Marks kommun den 
31 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
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- Marks kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Marks kommun den 
31 oktober 2011, vari Marks kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexpo-
neringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

- utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens beslut 

Beslutet expedieras till  

Kommuninvest 
________________ 
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§ 207/2018                Dnr 

 

Lottning av mandat i nämnder med 11 ledamöter och 11 ersättare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer följande fördelning av mandat i enlighet med 
genomförd lottning: 
 
Teknik- och servicenämnden 
Ledamot  Ersättare 
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ledamot  Ersättare 
Vänsterpartiet  Sverigedemokraterna 
 
Äldreomsorgsnämnden  
Ledamot  Ersättare 
Vänsterpartiet  Sverigedemokraterna 
 
Socialnämnden 
Ledamot  Ersättare 
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet 

Ärendet 

Vid fördelningen av mandat i nämnder med 11 ledamöter har det uppdagats 
att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har samma jämförelsetal när det 
sista mandatet i nämnderna ska fördelas. 

Ärendets behandling 

Valberedningen har behandlat ärendet den 4 december och föreslår att  
mandatet mellan partierna lottas i enligt med Sverigedemokraternas och 
Vänsterpartiets önskemål. 

Dagens sammanträde 

På dagens sammanträde genomförs lottningen av mandaten och följande för-
delningen uppkommer: 
 
Teknik- och servicenämnden 
Ledamot  Ersättare 
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ledamot  Ersättare 
Vänsterpartiet  Sverigedemokraterna 
 
Äldreomsorgsnämnden  
Ledamot  Ersättare 
Vänsterpartiet  Sverigedemokraterna 
 
Socialnämnden 
Ledamot  Ersättare 
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan fastställa resultatet och finner 
att så sker. 
 
_______________  
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§ 208/2018                 Dnr 2018–552 101                  

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Jan Ericson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ledamot. 
 

Ärendet 
Jan Ericson (M) har i en skrivelse från den 3 december 2018 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot 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 Jan Ericson (M) från 
uppdraget som ledamot och finner att så sker. 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny  

ersättare. 

Expedieras till 

Jan Ericson (M)  
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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§ 209/2018                 Dnr 2018–552 101                  

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning 
samt fyllnadsval (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i  
kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Lars-Olof Sandberg  Byslättsvägen 16 519 91 Istorp
  
Till ny ersättare utses: 
 
Ida Nilsson   Hedbovägen 13 511 63 Skene 

Ärendet 
Lo Göthberg Larsson (MP) har i en skrivelse från den 11 december 2018  
avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning. 

 
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. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att: 
 
Lars-Olof Sandberg  Byslättsvägen 16 519 91 Istorp 
 
utses till ny ledamot samt att   

Ida Nilsson   Hedbovägen 13 511 63 Skene 

utses till ny ersättare 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Lo Göthberg Larsson 
(MP) från uppdraget som ledamot och finner att så sker. 

 

Ordföranden frågar om Lars-Olof Sandberg (MP) kan utse till ny ledamot i  

demokratiberedningen och finner att så sker. 

 

Ordföranden frågar om Ida Nilsson (MP) kan utses till ny ersättare i  

demokratiberedningen och finner att så sker. 

Expedieras till 

Lo Göthberg Larsson (MP) 
Lars-Olof Sandberg (MP) 
Ida Nilsson (MP) 
 
_____________ 
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§ 210/2018                  

Budgetdebatt  
 
Dagens sammanträde 

Ekonomichef Karin Hydén inleder med att presentera budgetförslaget 2019–2021.  

 

Budgetdebatten inleds med anföranden från Lisa Dahlberg (S), Tomas Johansson (M), 

Leif Sternfeldt (C), Mattias Krantz (SD), Arthur Thiry (V), Elise Arnell (KD), 

Niklas Herneryd (L) och Lo Göthberg Larsson (MP).  

 

Därefter debatterar kommunfullmäktige följande områden: 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

- Miljönämndens verksamhetsområde 

- Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

- Socialnämndens verksamhetsområden 

- Teknik- och servicenämndens verksamhetsområde  

- Äldreomsorgsnämndens verksamhetsområde 

- Överförmyndarnämndens verksamhetsområde  

 
Ordföranden tackar avslutningsvis kommunfullmäktige för en bra debatt. 
 
Protokollsanteckning från Kristdemokraterna 
Kristdemokraterna vill göra en protokollsanteckning angående att det inte 
finns webbsändning från kommunfullmäktiges budgetdebatt. Vi tycker att det 
är mycket olyckligt att man valt att inte låta markborna ta del av årets viktig-
aste möte, budgetfullmäktige, via webben. Alla har inte möjlighet att ta sig 
till, i detta fall, Skene och vi anser att bristen på tillgänglighet är ett  
demokratiproblem. 

 
________________ 
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            § 211/2018 Dnr 2017–480 042 

Taxor och avgifter 2019 

Kommunfullmäktige beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter: 
1. Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds                  

myndighetsutövning fastställs enligt upprättat förslag. 
2. Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt 

upprättat förslag. 
3. Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
4. Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 
5. Avgifter avseende bibliotek ändras enligt upprättat förslag. 
6. Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
7. Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter 

fastställs enligt upprättat förslag. 
8. Taxa för tillsyn av solarier fastställs enligt upprättat förslag. 
9. Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
10. Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt  

miljöbalken fastställs enligt upprättat förslag. 
11. Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg fast-

ställs enligt upprättat förslag. 
12. Tillsynsavgifter enligt alkohollagen fastställs till 1,25% av omsättning på 

alkoholdrycker exklusive moms. 
13. Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter fastställs 

enligt upprättat förslag. 
14. Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen fastställs enligt upprättat 

förslag. 
15. Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär fastställs 

enligt upprättat förslag.  
16. Måltidstaxa vid äldreboendenas restauranger, extern gäst - ej pensionär 

införs enligt upprättat förslag. 
17. Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
18. Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
19. Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs 

enligt upprättat förslag.  
20. Taxa avseende avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt bo-

ende fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2019.  
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseende reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång
  

Ärendet  

I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor 

inom sina verksamhetsområden. Nedan redovisas vilka taxor som föreslås bli föränd-

rade från och med 2019. 

I dokumentet ”Taxor och avgifter 2019, Budget 2019–2022” redovisas nämndernas 

inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett sammandrag över nämndernas 
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samtliga taxor, även för de som föreslås vara oförändrade. Dessutom redovisas en 

sammanställning av nämndernas taxeintäkter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 30 oktober 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 
207. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november § 159 och 
följande föreslås: 
1. Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds                  

myndighetsutövning fastställs enligt upprättat förslag. 
2. Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt 

upprättat förslag. 
3. Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
4. Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 
5. Avgifter avseende bibliotek ändras enligt upprättat förslag. 
6. Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
7. Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter 

fastställs enligt upprättat förslag. 
8. Taxa för tillsyn av solarier fastställs enligt upprättat förslag. 
9. Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
10. Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt  

miljöbalken fastställs enligt upprättat förslag. 
11. Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg fast-

ställs enligt upprättat förslag. 
12. Tillsynsavgifter enligt alkohollagen fastställs till 1,25% av omsättning på 

alkoholdrycker exklusive moms. 
13. Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter fastställs 

enligt upprättat förslag. 
14. Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen fastställs enligt upprättat 

förslag. 
15. Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär fastställs 

enligt upprättat förslag.  
16. Måltidstaxa vid äldreboendenas restauranger, extern gäst - ej pensionär 

införs enligt upprättat förslag. 
17. Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
18. Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
19. Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs 

enligt upprättat förslag.  
20. Taxa avseende avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt bo-

ende fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2019.   

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) med instämmande från Lars-Inge Andersson (KD) läm-
nar följande yrkande: 
- Taxan för Kulturskolan ändras så att undantaget för barn 0–6 år och ele-

ver i grundskolan, boende i Marks kommun, tas bort. 
- Entré till Rydals museum ändras till 30 kronor under ordinarie öppettid 
 
Tomas Johansson (M) yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång   

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Tomas Johanssons  
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik, (M), Pär-Erik Johansson (M),  
Magnus Lilliecrona (M), Peter Branshöj (M), Anders Lindahl (M), Rolf Skarin 
(M), Tomas Ekberg (M), Ylva Höglund (M), Elise Arnell (KD) och Lars-Inge An-
dersson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tomas Johanssons yr-
kande. 

Beslut expedieras till  

Alla nämnder i Marks kommun 
Valda revisorer  
Ekonomienheten 
  

_______________ 
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           § 212/2018 Dnr 2017–480 042 

Budget 2019–2022 för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Budget 2019–2020 med plan för 2021–2022 fastställs. 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa ramväxling mellan kommun-

styrelsen, kultur- och fritidsnämnden och plan- och byggnadsnämnden 
med anledning av bildandet av en ny samhällsutvecklingsenhet inom nu-
varande bygg- och miljökontor. Enheten kommer att arbeta på kommun-
styrelsens uppdrag. 

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

Ärendet 

Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges inriktning 

och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetplanering 

där fokus ligger på långsiktig hållbarhet 

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 november 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november § 197 och 

den 21 november § 208. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november § 160 och föreslår att: 

1. Budget 2019–2020 med plan för 2021–2022 fastställs. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa ramväxling mellan kommun-styrelsen, 

kultur- och fritidsnämnden och plan- och byggnadsnämnden med anledning av 

bildandet av en ny samhällsutvecklingsenhet inom nuvarande bygg- och miljökon-

tor. Enheten kommer att arbeta på kommunstyrelsens uppdrag. 

3. Gratis kollektivtrafikresor för ungdomar följer från och med 2019 de regler som re-

geringen beslutade 26 april 2018 och ersätter den del av kommun-fullmäktiges be-

slut från 15 december 2014 som handlar om vilka ungdomar som omfattas av sub-

ventionerade resor. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) med instämmande från Leif Sternfeldt (C) och  
Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att punkt 
nummer 3 i kommunstyrelsens förslag stryks med anledning av den budget 
som riksdagen har antagit. 
 

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag för 2019: 

Fördelning av tillskott jämfört med budget hösten 2017 för 2019, tkr 
    

Kommunfullmäktige, partistöd och revision: 

100 för att utveckla tillgängligheten till KF:s möten för ledamöter och allmänhet. Vi vill 

att våra kommuninvånare lättare skall kunna ta del av den politiska debatten.  
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Kommunstyrelsen: 

4 000 till en fortsatt satsning på proaktiv rehabilitering och hälsopromotion. Satsningen 

har haft en god effekt och vill att det blir en tydlig del i arbetet med att vara en god  

arbetsgivare. 

 

3 000 till satsningar på näringsliv, landsbygdsutveckling och kommunikation. Kommu-

nen består till en stor del av landsbygd och vi vill intensifiera arbetet på detta område. 

Mark, har som vi tycker, goda möjligheter att ha ett bättre näringslivsklimat och kom-

municera detta med kommuninvånare och företagare. 

 

5 000 till satsningar på projekt som syftar till verksamhetsutveckling, projekten skall 

efterhand vara självfinansierade, portföljstyrning. Genom att avsätta centrala medel till 

verksamhetsutveckling ser vi goda möjligheter att realisera projekt som annars inte 

skulle blivit av. Kommunen bör alltid vara i framkant för att ge skattebetalarna mer va-

luta för skattepengarna. 

 

-500 på sommarfredag endast under ett tillfälle under augusti i Kinna. Vi vill att Mingla i 

Mark skall ha samma inriktning som tidigare år men sommarfredagarna endast blir en 

fredag. 

 

500 till pilotstudier i förvaltningarna med syfte att öka kontinuiteten i verksamheterna 

och få trotjänare och äldre medarbetare att stanna kvar. KS får i uppdrag att ta fram 

riktlinjer för hela kommunen. Den verksamhet som vi bedriver i kommunen är helt be-

roende av våra medarbetare. Vi vill att kommunen skall premiera trotjänarna. 

 

-1 500 Besparing på avveckling av boendet för ensamkommande i Fritsla. Detta är inte 

kommunens ansvar. Kommunen skall värna sin kärnverksamhet. 

 

700 ytterligare till framtagande av nya detaljplaner i hela kommunen. Moderaterna ser 

stora problem med att det inte finns klara detaljplaner framme i våra orter. Vi vill att 

hela kommunen skall växa och då behövs en god planberedskap. 

 

800 till att samordna ett projekt med återbruk och fritidsbank. Vi vill att Mark precis 

som många andra kommuner införa en fritidsbank där kommuninvånare kan låna sport 

och fritids utrustning utan avgift. Utrustning för lån skall komma in från återbruk av be-

gagnade utrustning. Återbruk handlar också om att återanvända t ex kommunala möb-

ler. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på inom vilka ytterli-

gare verksamheter kommunen ska införa LOV. Det kan exempelvis röra sig om daglig 

verksamhet, ledsagning, boendestöd, familjerådgivning eller annan lämplig verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen skall ta fram riktlinjer för intraprenad i kommunen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden: 

800 till bokbussen. Bokbussen skall vara en del av biblioteksservicen till medborgarna. 

 

Taxan för Kulturskolan ändras till att gälla lika för alla. Dvs inga undantag för barn i 

grundskolan och 0-6 år. Bedöms ge ca 1 000 i taxor och 500 i kostnadsbesparing. Kul-

turskolan skall inom sin verksamhet öka sin närvaro och aktivitet på skolor i hela kom-

munen  

 

KFN skall utreda placering av en ny ishall i samverkan med Fotskäls HC.  
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Taxan för Rydals museum Entré under ordinarie öppettid 30 kr, besökare under 19 år 

gratis. Bedöms ge 100 

 

Barn- och utbildningsnämnden: 

7 500 till tillfälliga lokaler. Behovet av ytterligare lokaler för skolans verksamhet är stor. 

Under tiden vi väntar på ordinarie lokaler ges detta tillskott. 

 

6 500 att täcka volymförändringar och att bl. a. arbeta med kontinuitet i personalstyr-

kan. En översyn ska göras över grundskoleorganisationen för att främja ökad målupp-

fyllelse och kunskapsprogression för alla elever. Vi vill att fokus skall vara på en kun-

skapsskola. Därtill vill vi se fler speciallärare/specialpedagoger och särskilda undervis-

ningsgrupper ute på skolorna för ökad trygghet, studiero och kontinuitet bland medar-

betarna. 

 

BUN skall utreda behovet av att inrätta en särskild resursskola. Vi tror att en del elever 

skulle må bättre av att under en begränsad tid vara i en annan miljö än den ordinarie 

skolan.  

Miljönämnden:  

200 till att öka tillgänglighet och service till kommuninvånare och företag.  

 

Plan- och byggnadsnämnden: 

200 till att öka tillgänglighet och service samt korta handläggningstider till kommunin-

vånare och företag 

 

Socialnämnden: 

3 000 till ökade volymer. Regeringens politik ger en kraftig övervältring av kostnader på 

kommunerna varför verksamheten behöver ges ett tillskott avseende LSS och övrig 

verksamhet. 

 

Teknik- och servicenämnden 

300 till volymförändringar. Vi bygger nya gator och gemensamhetsanläggningar som 

behöver underhållas 

 

Äldreomsorgsnämnden 

1 000 som kompensation för minskade statsbidrag. 4 000 till nytt korttidsboende. Vår 

äldre är ett viktigt fokus för oss och vi vill att den goda kvalitéten i verksamheten skall 

kunna bibehållas. 
 

Elise Arnell (KD) med instämmande Lars-Inge Andersson (KD) från yrkar bifall till krist-

demokraternas budgetförslag: 

Budgetramar 2019: 

Kommunstyrelsen 164 miljoner kr 

Barn- och utbildningsnämndens 840 miljoner kr 

Kultur- och fritidsnämnden 74,4 miljoner kr 

Miljönämnden 8 miljoner kr. 

Plan- och utbildningsnämnden 11,1 miljoner kr. 

Socialnämnden 370 miljoner kr. 

Äldreomsorgsnämnden 477 miljoner kr. 

Portföljsstyrning 0 kr. 

  

Uppdrag: 

-  Kommundirektören får i uppdrag att utreda lokal färdtjänst.  

-  Socialnämnden får i uppdrag att införa LOV inom daglig verksamhet.  
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-  Barn och utbildningsnämnden ska eftersträva system med dagbarnvårdare, sär-

skilt på de orter där det saknas förskoleplatser.  

 

Lo Göthberg Larsson (MP) lämnar följande yrkande avseende kommunstyrelsens 

förslag till budget 2019–2022: 

 

Kommunstyrelsen 
- En kompetensförsörjningsplan införs. 
Hållbarhet 
- Rättelse första stycket att dela på agenda 2030 och nationella miljömålen 

då dessa inte får sammanblandas. 
- att kommunen ska införa en klimatanpassningsplan i enligt med Parisavtalet.  
- att kommunen inför hållbarhets- och miljöbokslut som redovisas av re-

spektive nämnd eller styrelse i samband med övriga bokslut. 
- Vi ska satsa på nya varuslag som är Fairtrade-märkta ex. att alla kommu-

nens arbetskläder ska vara Fairtrade-märkta. 
Näringsverksamhet och företagande 
- Tillägg efter bra materialval, så som klimatsmarta material som att bygga 

i trä. 
Uppdrag till kommunstyrelsen 
- Ändra …minska antalet ”sommarevenemang” till ”evenemang”. 
- Att under mandatperioden ska interndebiteringen tas bort vad gäller kom-

munens lokaler. 
- Ekonomiskt tas från KS och KS reserver så MN får 8,3 miljoner kr. (MP går 

på KD:s förslag men lägger till 0,3 miljoner till MN från KS reserver för till-
fälliga äskandet på 0,3 tillfällig resurs.) 

 
Barn- och utbildningsnämnden 
Under rubriken Verksamheten inom förskola, grundskola och gymnasium 
I enlighet med MP:s ambition att införa en kompetensförsörjningsplan vill MP 
lägga till följande meningar: 
Måluppfyllelsen är viktigast. Målsättningen måste vara att alla våra elever ska 
kunna gå ut med godkända betyg. Det viktigaste medlet för att nå detta är att 
ha utbildade och kompetenta lärare och rektorer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Stycket om Evenemang tas bort i budgetdokumntet under Verksamheten 
inom kultur- och fritidsområdet då detta är KS ansvar inte KFN:s. 
 
Uppdraget om att en utredning ska göras vad gäller att på sikt ersätta ishallen 
i Fotskäl tas bort då KFN i beslut §42 2018-04-09 redan fattat ett sådant be-
slut. Se till att förvaltningarna verkställer fattade beslut istället. 
att hyreskostnader ska i driftsredovisning och hyresdebiteringar anges i fak-
tiska hyreskostnadsökningar för varje enskilt objekt.  
 
MP stöder V:s förslag att utreda 6 h arbetsdag eller 4-dagars arbetsvecka i 
socialförvaltningen ÄON. 

 

Karin Jageby (V) med instämmande från Emil Persson-Torgerson (V) och Cecilia 

Wiklund lämnar följande budgetförslag från Vänsterpartiets- Förstärkningar till  

nämnder 2019–2020 i jämförelse med majoritetens budgetförslag.  

 
Vi vill ha en kommun där jobben är trygga, kvinnor och män är jämställda, 
solidaritet och medmänsklighet – inte girighet – är drivkraften i samhällsut-
vecklingen och där ett miljötänkande är en självklarhet. Under mandatperi-
oden behöver vi göra stora satsningar på att behålla och utveckla välfärden. 
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Vi vet att Mark har alla förutsättningar för att bygga en framtid med solidari-
tet, rättvisa och medmänsklighet.  
Det finns möjligheter att utveckla välfärden. Vänsterpartiet Mark är överty-
gade om att kommunalskatten måste höjas för att få stopp på de neddrag-
ningar och försämringar som vi har sett under de senaste mandatperioderna. 
Det ökade utrymmet kommer att ge Marks invånare en ökad kvalité i den väl-
färd som de är berättigade till. 

 

Barn- och utbildningsnämnden  
Kunskap är makt. Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju 

mer hon förstår, desto större förmåga får hon att hantera sin omvärld. Möjligheterna 

att påverka sitt eget liv och samhället blir större. En skola för ett modernt och demo-

kratiskt samhälle handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet - det handlar också 

om allas rätt till bildning.  

Nämndens omvärldsanalys visar på ett behov av ramökning. Detta för att förstärka re-

surser inom särskilda behov och resultatutveckling. Vidare har nämnden stora rekryte-

ringsbehov och krav på pedagogiskt ledarskap. 

  
Vi föreslår en ramökning på ytterligare 10 Mkr per år 2019 och 2020.  

Nämnden ska:  

- utveckla elevhälsan genom att fler skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger 

finns placerade på kommunens skolor.  

- satsa på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.  

- utveckla elevdemokratin.  

- se till att riksidrottsgymnasiet avvecklas snarast.  

- se till att Habyskolan bevaras och utvecklas.  

 

Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur är ingen lyx. Kulturen är en av människans djupaste behov, nödvändig för att 

få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kulturen är till för alla, inte bara några få. I 

Mark ska det vara lätt att utöva och uppleva kultur. Förutom kulturupplevelser ökar 

också behovet av ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Detta kan främjas bl.a. ge-

nom ett aktivt stöd till de många föreningar som finns i Mark.  

För vänsterpartiet är kulturen en viktig del av vår allmänna välfärd. Vi vill behålla och 

utveckla den avgiftsfria kulturskolan. Förutsättningar för utveckling av kulturskolan 

ska lyftas fram och fler barn och unga ska ges möjlighet att ta del av kulturutövandet. 

Vi ska även skapa resurser för ökad tillgänglighet för människor med funktionsvariat-

ion, för att alla kommuninvånare ska inkluderas i konst- och kulturlivet.  

Vi föreslår en ramökning med ytterligare 4 Mkr per år 2019 och 2020.  

Nämnden ska:  

- öppna fler mötesplatser för unga i Mark och ge den öppna ungdomsverksamheten 

större resurser, mer personal och utökade öppettider.  

- ge ökade resurser till biblioteken, för att öka öppettider och service till medborgarna.  

- göra satsningar på Rydals Museum för att kunna upprätthålla en hög kvalité.  

- stödja kulturaktiviteter i de olika kommundelarna, inte bara i centralorterna.  

- att Kulturskolan ges resurser till att ge alla som vill, en plats.  

  

Socialnämnden  

Många omfattas inte längre av socialförsäkringssystemen och arbetslösa och sjuka 

tvingas söka socialtjänstens försörjningsstöd. Vi har en hög personalomsättning på so-

cialförvaltningen och fler socionomer och biståndshandläggare ser sig om efter andra 
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jobb. Vänsterpartiet vill att arbetsmiljön förbättras så att personalomsättningen mins-

kar. De anställda måste kunna känna sig trygga och få förutsättningarna att utföra de 

viktiga arbete de är åsatta.  

Under de kommande åren förväntas en markant ökning av de lagstadgade behoven 

inom nämndens verksamheter. Kostnader för köpt vård och insatser ökar då behovet 

bedöms bli större de närmaste åren.  

Vi föreslår en ramökning med ytterligare 6 Mkr per år 2019 och 2020.  

Nämnden ska:  

- behålla bemanningsnivån inom den sociala verksamheten.  

- anställa fältassistenter.  

- ge våra funktionshindrade möjligheter att återigen åka på semesterresor.  

 

Äldreomsorgsnämnden  

Att bli äldre ska inte behöva betyda förlorad trygghet och kontroll, istället ska vård och 

omsorg kunna anpassas efter individen i högre utsträckning än idag. Att driva all 

äldreomsorg i kommunal regi är en nödvändighet för att kunna garantera en likvärdig 

vård och omsorg för alla. Därför vill vi avveckla LOV inom nämndens verksamhetsom-

råde. För att kunna leva upp till de här ambitionerna krävs fler anställda. För att locka 

människor till vård och omsorgsyrken krävs bättre arbetsvillkor exempelvis i form av 

en rimlig arbetsbelastning och sex timmars arbetsdag.  

Efter de kraftiga nerdragningarna de och anpassningar som gjorts för att få budgeten i 

balans är det återigen behov av att utöka platserna på kommunens särskilda boenden. 

Vidare finns det behov av korttidsplatser och avlastningsplatser. Det är därför viktig 

att ge nämnden en budget som motsvarar de krav som den demografiska utveckl-

ingen ger upphov till.  

Vi föreslår en ramökning med ytterligare 6 Mkr per år 2019 och 2020  

Nämnden ska:  

- påbörja ett arbete där “rätten till heltid” blir en verklighet inom nämndens verksam-

hetsområde.  

- avveckla LOV (Lagen om valfrihet).  

- utreda möjligheten till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett av våra 

äldreboende.  

 
Teknik- och servicenämnd  

Under lång tid har många av kommunens byggnader lidit av eftersatt underhåll. Vi ser 

hur skolor och andra offentliga byggnader låtits förfalla. Vi vill att underhållet av kom-

munens byggnader sker ansvarsfullt och självklart med hänsyn till miljön.  

Nämnden ska:  

- införa ett Återbruk i Mark.  

- se till att de byggnader och anläggningar som ägs av Marks kommun underhålls på 

ett hållbart och professionellt sätt så att dessa inte tillåts att förfalla.  

- tillsammans med sina kunder utreda hyressättningsmodell samt det administrativa 

pålägg som tas ut av förvaltningen för utförda tjänster såsom leasing, fakturering mm. 

 

Plan- och byggnadsnämnd  

Alla människor behöver någonstans att bo. Idag är det många som inte kan flytta 

hemifrån eller skaffa större bostad när de bildar familj. Eller så tvingas de starta sina 

unga liv med att belåna sig långt över vad de klarar av. Vi behöver bra bostäder till 

rimliga priser som passar för människor i alla livets olika skeden.  

Nämnden ska:  

- verka för att det byggs fler prisvärda hyresrätter i hela Mark.  

- se till att kommunens samhällsplanering fokuseras på klimatsmarta lösningar.  
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- se till att all ny- och ombyggnad ska ske med stor hänsyn till miljön, biologisk mång-

fald, strandskydd och grönområden.  

 

Marks Bostads AB  

Ägarrepresentant ska ge i uppdrag vid kommande bolagsstämman:  

- att öka byggnationen av hyresrätter som fyller behoven för ungdomar och  

  flerbarnsfamiljer.  

- att förhindra utförsäljning av allmännyttan.  

 
Kommunstyrelsen  

Vänsterpartiet vill under 2019 ge följande uppdrag:  

- En kommunövergripande utredning av vårt arbete med barn och ungdomar i  

   riskzonen för att precisera finansieringsbehov för ett väl fungerande och  

   förebyggande arbete.  

- Att gratis kollektivtrafik även i fortsättningen skall följa kommunfullmäktiges beslut    

från 15dec 2014, då den nya statsbudgeten inte längre innefattar några subventioner.  

- Förstärka kommunstyrelsens verksamhets- och ekonomistyrning under  

  kommunchefen.  

- Påbörja en avveckling av avtalet om riksidrottsgymnasiet.  

- Utveckla medborgarkontoret för att förbättra servicen till kommuninnevånare  

 

Uppdrag 

- Att utreda möjligheten till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett av 

våra äldreboende. 

- En kommunövergripande utredning av vårt arbete med barn och ungdomar i 

    riskzonen för att precisera finansieringsbehov för ett väl fungerande och 

    förebyggande arbete. I utredningen ska möjligheten till fältassistenter ingå. 

- Att anslå ytterligare 80 tkr till kfn för att kunna behålla verksamheten på museets 

ateljés skaparverkstad 

 

Mattias Krantz (SD) lämnar följande budgetförslag för år 2019 från  

Sverigedemokraterna. 

 

Natalia E Henriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag och kristdemo-

kraternas förslag till uppdrag. 

 

Kommunfullmäktige: 5,1 miljoner kr 

Kommunstyrelsen: 164 miljoner kr 

Barn- och utbildningsnämnden: 842,3 miljoner kr 

Kultur- och fritidsnämnden: 74,4 miljoner kr 

Miljönämnden: 7,5 miljoner kr 

Plan- och byggnadsnämnden: 11,1 miljoner kr 

Socialnämnden: 357,6 miljoner kr 

Teknik- och servicenämnden: 49,5 miljoner kr 

Valnämnden: 1,1 miljoner kr 

Äldreomsorgsnämnden: 477 miljoner kr 

Överförmyndarnämnden: 2,8 miljoner kr 

Kommunreserv: 8 miljoner 

Årets resultat: 20,6 miljoner 

 

Uppdrag: 

-  Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga antalet bostadslösa i Marks kommun 

       och återrapportera detta till kommunstyrelsen. 
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens, Lisa 

Dahlbergs (S), Tomas Johanssons (M), Elise Arnells (KD), Lo Göthberg Larssons (MP), 

Karin Jageby (V) eller Mattias Krantz (KD) och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt Lisa Dahlbergs yrkande. 

 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik, (M), Pär-Erik Johansson (M),  
Magnus Lilliecrona (M), Peter Branshöj (M), Anders Lindahl (M), Rolf Skarin 
(M), Tomas Ekberg (M), Ylva Höglund (M), Elise Arnell (KD) och Lars-Inge An-
dersson (KD), Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V), Emil 
Persson Torgerson (V), Lo Göthberg Larsson (MP), Mattias Krantz (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Ida Ahlgren (SD), Lennart Svensson (SD), Sara 
Lindwall (SD), Bo Kindström (SD) Jarl Krüger (SD), Therése Hallqvist (SD)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer Elise Arnells (KD) yrkande om att ge kommundirektören i uppdrag 

att utreda lokal färdtjänst mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår  

yrkandet. 

 
Reservation 
Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD) Tomas Johansson (M),  
Ann Iberius Orrvik, (M), Pär-Erik Johansson (M), Magnus Lilliecrona (M),  
Peter Branshöj (M), Anders Lindahl (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M) 
och Ylva Höglund (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsgång 3 

Ordföranden ställer Elise Arnells (KD) yrkande om att ge socialnämnden i uppdrag att 

inför LOV inom daglig verksamhet mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår 

yrkandet. 

 
Reservation 
Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD) Tomas Johansson (M),  
Ann Iberius Orrvik, (M), Pär-Erik Johansson (M), Magnus Lilliecrona (M),  
Peter Branshöj (M), Anders Lindahl (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M) 
och Ylva Höglund (M) reserverar sig mot beslutet. 

 
Beslutsgång 4 
Ordföranden ställer Elise Arnells (KD) yrkande om att Barn- och utbildnings-
nämnden ska eftersträva system med dagbarnvårdare mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Reservation 
Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD) Tomas Johansson (M),  
Ann Iberius Orrvik, (M), Pär-Erik Johansson (M), Magnus Lilliecrona (M),  
Peter Branshöj (M), Anders Lindahl (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M) 
och Ylva Höglund (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsgång 5 
Ordföranden ställer Karin Jagebys (V) yrkande om att utreda sex timmars ar-
betsdag mot avslag och finner att kommunfullmäktig avslår yrkandet. 
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Reservation 
Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V) och Emil Persson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsgång 6 
Ordförande ställer Karin Jagebys (V) yrkande om en kommunövergripande  
utredning av arbetet med barn och ungdomar i riskzon mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
 
 
Reservation 
Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V) och Emil Persson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsgång 7 
Ordföranden stället Karin Jagebys yrkande om att anslå 80 000 kr för att  
behålla skarparverkstaden mot avslag och finner att kommunfullmäktige  
avslår yrkandet. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V) och Emil Persson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsgång 8 

Avslutningsvis frågar ordförande kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäk-

tige antar förslaget till budget 2019–2022 för Marks kommun. 

Beslutet expedieras till  

Alla nämnder i Marks kommun 
Valda revisorer 
Ekonomienheten 

 

_____________ 

 

 


