
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(36) 
 Kommunfullmäktige  

 2019-03-28 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Skene, klockan 18.00-21.45 

Ajournerat klockan 19.30-19.55 

  
Beslutande S Yasin Abbes tjänstgör för Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S AnnSofi Tureson  

 S  Ylva Hultén tjänstgör Bo Petersson 

 S  Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson kl.18.00-21.25 

 S Petra Vogel tjänstgör för Christopher Torsson kl. 21.25-

21.45 

 S  Jessica Rodén 

 S  Håkan Andersson tjänstgör för Weal Alkordi 

 S Ulla Lätt  

 S Ulf Dahlberg kl. 18.00-20.20 

 S Fredrik Turesson tjänstgör för Ulf Dahlberg kl. 20.20- 

21.45 

 S  Anita Lomander  

 S Efkan Üstündag kl. 18:00-21.30 

 S Daniel Fleck tjänstgör för Efkan Üstündag kl. 21.30-21.45 

 S  Helena Johansson  

 S  Pauli Kuitunen  

 S Birgitta Andersson  

 C Stefan Brunander 

 C Leif Sternfeldt  

 C Lena Ferm Hansson 

 C Pontus Johansson 

 C Stig Andreasson tjänstgör för Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Frida Arnell 

 L  Niklas Herneryd 

 L Rolf Hallberg tjänstgör för Maria Aronsson Dahl 

 L  Jan Karlsson  

 M Tomas Johansson  

 M Ann Iberius Orrvik  

 M Pär-Erik Johansson 

 M Charlotta Bornefalk tjänstgör för Magnus Lilliecrona 

 M  Elise Benjaminsson kl. 18.00-20.57 

 M Peter Branshöj tjänstgör för Anders Lindahl  

 M  Rolf Skarin 

 M  Tomas Ekberg 

 M Ylva Höglund tjänstgör för Bengt Ferm 

 KD  Elise Arnell 

 KD Lars-Inge Andersson 

 KD  Ruth Marie Engström tjänstgör för Per-Olof Hermansson  
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 V Karin Jageby 

 V Cecilia Wiklund 

 MP  Lo Göthberg Larsson 

 SD Mattias Krantz 

 SD  Natalia E Henriksson 

 SD Inga-Maj Krüger  

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD  Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Ida Ahlgren tjänstgör för Therése Hallqvist 

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Fredrik Tureson  kl. 18.00-20.20 

 S Petra Vogel kl. 18.00-21.25 

 S Daniel Fleck kl 18.00-21.30 

 C Ali Aljojo 

 L Stina Isaksson 

 KD  Stig Nilsson 

 MP Lars-Olof Sandberg 

 SD Glenn Glansin 

 SD Siv Scarborough 

 SD Anderas Nilsson 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  

Utses att justera Lena Ferm Hansson och Tomas Ekberg, ersättare Ylva Höglund 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 3 april 2019,  

 klockan 16:00. 

  

Underskrifter Sekreterare    § 22–45 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Lena Ferm Hansson  Tomas Ekberg 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunfullmäktige §§ 22-45 
 

Sammanträdesdatum 2019-03-28 
 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2019-04-04 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-04-26 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrllid 
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 Tjänstgörande  § 29 beslutsgång  

  Ja     Nej Avstår 

S Yasin Abbes X   

S Peter Landgren X   

S AnnSofi Tursson X   

S Ylva Hultén X   

S Urban Jernberg X   

S Christopher Thorsson X   

S Jessica Rodén X   

S Håkan Andersson X   

S Ulla Lätt X   

S Ulf Dahlberg X   

S Anita Lomander X   

S Efkan Üstündag X   

S Helena Johansson X   

S Pauli Kuitunen X   

S Birgitta Andersson X   

C Stefan Brunander X   

C Leif Sternfeldt  X   

C Lena Ferm Hansson X   

C Pontus Johansson X   

C Stig Andreasson X   

C Ulla-Maj Persson X   

C Frida Arnell X   

L  Niklas Herneryd X   

L Rolf Hallberg X   

L  Jan Karlsson  X   

M Tomas Johansson   X  

M Ann Iberius Orrvik   X  

M Pär-Erik Johansson  X  

M Charlotta Bornefalk  X  

M  Elise Benjaminsson  X  

M Peter Branshöj  X  

M  Rolf Skarin  X  

M  Tomas Ekberg  X  

M Ylva Höglund  X  

KD  Elise Arnell  X  

KD Lars-Inge Andersson  X  

KD  Ruth-Marie Engström  X  

V Karin Jageby   X 

V  Arthur Thiry    

V Cecilia Wiklund   X 

V  Emil Persson Torgersson    

MP  Lo Göthberg Larsson  X  

SD Mattias Krantz  X  

SD  Natalia E Henriksson  X  

SD Inga-Maj Krüger   X  

SD Lennart Svensson  X  

SD Sara Lindwall  X  

SD  Bo Kindström  X  

SD Jarl Krüger  X  

SD Ida Ahlgren  X  

C Eva-Karin Torhem Arnell x   
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 Resultat 26 21 2 

 
 
Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 22 

  

Allmänhetens frågestund § 23 

  

Meddelanden § 24 
  

Remiss av nya motioner § 25 
  

Anmälan av nya medborgarförslag § 26 
  

Kommundirektören har ordet § 27 

  
Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och § 28 
lämna förslag på hur LSS-verksamhet kan utvecklas avseende  
kvalitet och innehåll för brukarna  
  
Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro och  § 29 

Assbergs raviners naturreservat   
  

Ändring av reglementen angående ansvar för bl.a. tillgänglighets- § 30 

och folkhälsofrågor   
  

Revidering av reglemente för Kommunala funktionshinderrådet  § 31 
  

Antagande av programmet Strategi för tillväxt som en del av § 32 
näringslivsprogrammet för Marks kommun  

  
Verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsförsörjning § 33 

- utökning Solvik och Hyssna 2:1  

  
Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S) § 34 

  
Entledigande av ersättare i valnämnden samt fyllnadsval (S) § 35 

  
Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD) § 36 

  
Entledigande av ersättare i äldreomsorgsnämnden samt fyllnadsval § 37 

(SD)  

  
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) § 38 

  
Val av borglig begravningsförrättare (S) § 39 

  
Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2019 § 40 

  
Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB- val av ombud till § 41 

bolagsstämma för Marks Bostads AB 2019–2022  

  
Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB- val av ombud till § 42 
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bolagsstämma för Marks Fastighets AB 2019–2022  
  

Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB- val av ombud till § 43 

bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB 2019–2022  
  

Interpellation till ordföranden för kultur- och fritidsnämnden  § 44 
angående stängning och inskränkning av öppettider på badhuset  

Kaskad  
  

Kommunpolitisk vägledningsdebatt § 45 
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            § 22/2019  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
-     Meddelanden- Beslut från Länsstyrelsen med anledning av entledigande 
      av Claes-Håkan Martinsson (S) 
 
-  Remiss av nya motioner- Motion om kvalificerade fältassistenter (V) 
 
-  Anmälan av nya medborgarförslag- Medborgarförslag om att Marks  

 kommun ska verka aktivt för att socialtjänstlagen omarbetas.  
 
-     Interpellation till ordföranden för kultur- och fritidsnämnden angående 
      stängning och inskränkning av öppettider på badhuset Kaskad 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
 
-     Meddelanden- Beslut från Länsstyrelsen med anledning av entledigande 
      av Claes-Håkan Martinsson (S) 
 
-  Remiss av nya motioner- Motion om kvalificerade fältassistenter (V) 
 
- Anmälan av nya medborgarförslag- Medborgarförslag om att Marks  
      kommun ska verka aktivt för att socialtjänstlagen omarbetas.  
 
-     Interpellation till ordföranden för kultur- och fritidsnämnden angående 
      stängning och inskränkning av öppettider på badhuset Kaskad 
 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 23/2019   

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har getts möjlighet skicka in frågor som rör den kommunala 
verksamheten. 
 
Ordförande Eva-Karin Torhem-Arnell konstaterar att det inte har inkommit 
några frågor inför dagens sammanträde. 
 
____________ 
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§ 24/2019   

Meddelanden 

A)                                      Dnr 2018-343 115 
 
Skrivelse från Borås Tingsrätt- Utseende av nämndemän för mandatperioden 
1 januari 2020- 31 december 2023 
 
B)                                      Dnr 2019–75 168 
 
Revisionsrapport- Granskning av kommunens krisberedskap 
 
C)                                      Dnr 2018–552 101 
 
Beslut från Länsstyrelsen med anledning av entledigande av  
Claes-Håkan Martinsson (S) 

________________ 
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            § 25/2019  

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  
2019-02-27-2019-03-27 
 
Motion om att bygga mer i Trä (M) Teknik- och service-

nämnden 
 
Motion avseende tankställe för vätgas (M)  Kommunstyrelsen 
 
 
Motion om planfri korsning (M)  Kommunstyrelsen 
 
Motion om kvalificerade fältassistenter (V)  Socialnämnden 
 
_______________ 
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           § 26/2019 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktigesbeslut 
Dnr 2019–225 515 
Medborgarförslag om trafiksituationen vid och omkring Strömskolan 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–224 600 
Medborgarförslag om att Öxabäckskolan vill ha roligare skolgård överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–186 829 
Medborgarförslag om att en basketkorg byggs vid Örnvägen i Kinnahult, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
Dnr 2019–91 319 
Medborgarförslag om att bygdegårdarna i Marks kommun skall betraktas som 
hållplatser för närtrafik överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut. 
 
Dnr 2019-254 00 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska verka aktivt för att  
socialtjänstlagen omarbetas överlämnas till socialnämnden för handläggning 
och beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
 

Ärendet 

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

 

Inkomna medborgarförslag 

Dnr 2019–225 515 
Medborgarförslag om trafiksituationen vid och omkring Strömskolan 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
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Dnr 2019–224 600 
Medborgarförslag om att Öxabäckskolan vill ha roligare skolgård överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 

 
Dnr 2019–186 829 
Medborgarförslag om att en basketkorg byggs vid Örnvägen i Kinnahult, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
Dnr 2019–91 319 
Medborgarförslag om att bygdegårdarna i Marks kommun skall betraktas som 
hållplatser för närtrafik överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut. 
 
Dnr 2019-254 00 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska verka aktivt för att  
socialtjänstlagen omarbetas överlämnas till socialnämnden 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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§ 27/2019                                            

Kommundirektören har ordet 

Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar om aktuella frågor som rör 
Marks kommun.  

-  Det har invigts ett nytt köpcenter i Skene på Kungsfors industriområde.  
-  På kommunledningskontoret arbetas det med ett ärende som rör  

       inrättandet av en arbetsmarknadsenhet. Frågan är aktuell bland annat  
       på grund av att Arbetsförmedlingen kommer dra ner sin verksamhet i 
       många kommuner. Förhoppningen är att ärendet ska kunna tas upp för 
       politiskt beslut under våren.  

-  Länsstyrelsen har gett Marks kommun ett positivt omdöme vid en  
       revision av kommunens miljöarbete.  

 
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_____________ 
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             § 28/2019 Dnr 2018–101 776 

Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och lämna 
förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet 
och innehåll för brukarna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att i samråd med 
brukarorganisationer arbeta vidare med uppdraget att lämna förslag på hur 
LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för brukarna.  
 
Förslagen som socialnämnden arbetar vidare med, ska prioriteras med  
utgångspunkt i den enskilde individens behov och vara en del i budgetarbetet 
för socialnämnden.  
 
Kommunfullmäktige förklarar socialnämndens arbete med utredningen för av-
slutat. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att utreda och återkomma med för-
slag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för bru-
karna (KF § 153/2016).  

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas, 
vilket socialnämnden den 5 februari 2018, § 7, beslutat att översända till kommunfull-
mäktige.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 december 
2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 augusti 2018, § 
145. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2018, § 170, 
att ärendet återremitteras till kommunala funktionshinderrådet för eventuella 
synpunkter med svar senast den 31 december 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att bordlägga ärendet på sitt sam-
manträde den 16 januari § 12. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 23. 
 
Kommunstyrelsen har den 13 mars § 32 ärendet och föreslår följande: 
 

Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att i samråd med 
brukarorganisationer arbeta vidare med uppdraget att lämna förslag på hur LSS-verk-

samheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för brukarna.  

 
Förslagen som socialnämnden arbetar vidare med, ska prioriteras med  

utgångspunkt i den enskilde individens behov och vara en del i budgetarbetet för soci-
alnämnden.  

 
Kommunfullmäktige förklarar socialnämndens arbete med utredningen för avslutat. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Socialnämnden 
Kommunala funktionshinderrådet 
 
____________ 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(36) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-03-28 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

            § 29/2019 Dnr 2017-88 82 

Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro och Assbergs 
raviners naturreservat 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionärens förslag överensstämmer med 
riktlinjerna i det av kommunfullmäktige antagna kommunala naturvårdspro-
grammet.  
 
I naturvårdsprogrammet anges att kommunen ska arbeta med  
naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk 
mångfald, folkhälsa och turism. En vandringsled utmed Viskan skulle också 
utveckla och binda ihop tätorten, vilket även ligger i linje med ett stadsut-
vecklingsperspektiv. Projektet kan genomföras och finansieras i deletapper, 
gärna tillsammans med externa aktörer, i det ordinarie budgetarbetet. 
 
Motionen är därmed besvarad. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång 

Ärendet 

Ulf Dahlberg (S) har den 20 februari 2017 lämnat in en motion som föreslår att Marks 
kommun anlägger en naturstig utmed Viskan från Näringsbro till Assberg raviners na-
turreservat. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 25. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 mars § 33 och föreslår  
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionärens förslag överensstämmer med 
riktlinjerna i det av kommunfullmäktige antagna kommunala naturvårdspro-
grammet.  
 
I naturvårdsprogrammet anges att kommunen ska arbeta med naturvårdsin-
satser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald, folk-
hälsa och turism. En vandringsled utmed Viskan skulle också utveckla och 
binda ihop tätorten, vilket även ligger i linje med ett stadsutvecklingsperspek-
tiv. Projektet kan genomföras och finansieras i deletapper, gärna tillsammans 
med externa aktörer, i det ordinarie budgetarbetet.  
  
Motionen är därmed besvarad. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Dahlberg (S) med instämmande från Peter Landgren (S) och  
Håkan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Tomas Johansson (M) med instämmande från Lo Göthberg Larsson (MP), 
Mattias Krantz (SD), Lars-Inge Andersson (KD) och Pär-Erik Johansson (M) 
yrkar avslag på motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Tomas Johanssons (M) m.fl. för-
slag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och verkställs. 
 

            Följande beslutsgång godkänns: 
            Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
            Nej-röst för till Tomas Johanssons (M) förslag. 
 

Med 26 ja-röster och 21 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
antar kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen avstår två ledamöter och 
två ledamöter var frånvarande. 

 

Reservation 
Lo Göthberg Larsson (MP), Mattias Krantz (SD), Elise Arnell (KD), Tomas Ek-
berg (M), Sara Lindwall (SD), Ylva Höglund (M), Natalia E Henriksson (SD), 
Tomas Johansson (M), Pär-Erik Johansson (M), Inga-Maj Krüger (SD), Peter 
Branshöj (M), Lennart Svensson (SD) Ann Iberius Orrvik (M),  
Lars-Inge Andersson (KD), Bo Kindström (SD), Ida Ahlgren (SD), Rolf Skarin 
(M), Ruth-Marie Engström (KD), Charlotta Bornefalk (M), Elise Benjaminsson 
(M) och Jarl Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till 

Ulf Dahlberg (S) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljönämnden  
Teknik- och servicenämnden 

 

______________ 
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           § 30/2019 Dnr 2017–54 001 

Ändring av reglementen angående ansvar för bl.a. tillgänglighets- 
och folkhälsofrågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att det i 2 § om led-

ningsfunktionen kompletteras med att kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar utvecklingen av och arbetet med tillgänglighets- och folkhälsofrå-
gor samt övergripande frågor inom området funktionsnedsättning.  

 
2. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras på så sätt att det inom 

nämndens verksamhetsområde inte längre ingår ansvar för övergripande 
folkhälsoarbete. Vidare ändras reglementet på sådant sätt att 2 § punkt 3 
och 4 utgår. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte längre för folkhälsa 
och övergripande arbetet inom området funktionsnedsättning. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i september 2018 beslutat att kommunstyrelsen ska ansvara 
för kommunens tillgänglighets- och folkhälsoarbete samt det övergripande arbetet 
inom området funktionsnedsättning. Med anledning härav behöver det ske vissa för-
ändringar i reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 38  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 mars § 34 och föreslår  
följande:  
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
- Reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att det i 2 § om lednings-

funktionen kompletteras med att kommunstyrelsen leder och samordnar utveckl-
ingen av och arbetet med tillgänglighets- och folkhälsofrågor samt övergripande 
frågor inom området funktionsnedsättning.  

Reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras på så sätt att det inom nämn-
dens verksamhetsområde inte längre ingår ansvar för övergripande folkhälsoar-
bete. Vidare ändras reglementet på sådant sätt att 2 § punkt 3 och 4 utgår. Kul-
tur- och fritidsnämnden ansvarar inte längre för folkhälsa och övergripande arbe-
tet inom området funktionsnedsättning. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 
____________ 
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§ 31/2019                   Dnr 2018–663 003 

Revidering av reglemente för Kommunala funktionshinderrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att reglemente för Kommunala funktionshinder-
rådet revideras i enlighet med upprättat förslag. 
 

Ärendet 

Kommunala funktionshinderrådet har initierat en revidering av reglementet för rådet. 
Reglementet ses därför över. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 8 november 2018, § 97, tillstyrkt funktionshinder-
rådets förslag till reviderat reglemente och hemställt till kommunfullmäktige att en 
samverkansgrupp för LSS-frågor med representanter från föreningar och kommunen 
skapas med ett eget styrdokument. Socialnämnden har den 12 november 2018, § 
133, lämnat utlåtande över förslaget och är i vissa delar positiv och i andra delar frå-
gande till förslaget.  

Genomgång har skett av det framtagna förslaget till reglemente och ett bearbetat för-
slag har upprättats, daterat den 1 februari 2019. 

Det bearbetade förslaget har skickats till Kommunala funktionshinderrådet för att 
kunna behandlas vid rådets sammanträde den 18 februari 2019. Protokoll från det 
mötet kommer att bifogas till handlingarna i ärendet. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 1 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 39  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 mars § 35 och föreslår  
följande: 
 
Reglemente för Kommunala funktionshinderrådet revideras i enlighet med upprättat 
förslag.  

           Ledamöternas förslag till 

          Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar på en skrivning om ungdomsrepresentanter läggs till i  
          förslaget till nytt reglemente.  

         Tomas Johansson (M) med instämmande från Peter Landgren (S) yrkar bifall till  
         kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lo Göthberg Larssons (MP) förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet expedieras till 

Kommunala funktionshinderrådet 

Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
______________ 
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§ 32/2019               Dnr 2018–232 140 

Antagande av programmet Strategi för tillväxt som en del av  
näringslivsprogrammet för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar programmet ”Strategi för tillväxt” som ingår i  
Näringslivsprogrammet för Marks kommun.  
 

Ärendet 
Näringslivsrådet i Marks kommun enades under sammanträdet den 15 decem-
ber 2017 att det behövdes ett näringslivsprogram för att tydliggöra kommu-
nens viljeinriktning i näringslivsfrågorna. En arbetsgrupp i näringslivsrådet till-
sattes och ett förslag på näringslivsprogram presenterades under rådets sam-
manträde den 14 mars 2018. Kommunstyrelsens Arbetsutskott, KSAU § 
114/2018, beslöt att förslag till näringslivsprogram godkänns och skickas ut 
på remiss. Den 30 juni 2018 skickades näringslivprogrammet ut på ett öppet 
remissförfarande. Sista svarsdagen var den 30 september. Elva remissvar in-
kom och näringslivsprogrammet har vidareutvecklats i syfte att förtydliga hur 
näringslivsprogrammets olika delar är sammanlänkade. Det uppdaterade för-
slaget till näringslivsprogram presenteras för kommunens förtroendevalda. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 5 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 februari § 49  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 mars § 36 och föreslår att 
kommunfullmäktige antar programmet ”Strategi för tillväxt” som ingår i  
Näringslivsprogrammet för Marks kommun. 

Ledamöternas förslag tillbeslut 

Tomas Johansson (M) med instämmande från Elise Arnell (KD), Leif  
Sternfeldt, Anita Lomander (S), Mattias Krantz (SD), Håkan Andersson (S) 
och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet expedieras till 

Näringslivsrådet 

 
________________ 
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            § 33/2019 Dnr 2018–500 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning-utök-
ning Solvik och Hyssna 2:1 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och  
spillvatten i omvandlingsområde Solvik och verksamhetsområde för vatten, 
spill- och dagvatten i exploateringsområde Hyssna 2:1 daterade 2018-08-22 
fastställs. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2018, §101, samtliga verksamhetsområ-
den för vatten, spillvatten och dagvatten i Marks kommun. 

Sedan beslutet fattades har kommunen byggt ut vatten- och avloppsnätet till Solvik 
och Hyssna 2:1. 

Teknik- och servicenämnden har i beslut §75/2018 föreslagit en utökning med verk-
samhetsområde för vatten och spillvatten i omvandlingsområdet Solvik och verksam-
hetsområde för vatten, spill- och dagvatten i exploateringsområdet Hyssna 2:1, se bi-
fogade kartor.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari § 28: 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 mars § 42 och föreslår  
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och spillvat-
ten i omvandlingsområde Solvik och verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten i exploateringsområde Hyssna 2:1 daterade 2018-08-22 fastställs. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 
 

            ______________ 
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§ 34/2019                 Dnr 2018–618 101                 

Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ledamot utses  
 
Andreas Augustsson Radhusgatan 2 511 62     Skene   
 
Till ny ersättare utses 
 
Peter Hellberg  Nämndemansgatan 4 511 62      Skene 
 
Peter Hellberg utses att tillträda den 1 maj 2019  
 
 

Ärendet 
Per Rosendahl (S) har i en skrivelse från den 30 januari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 28 februari § 15 att  
entlediga Per Rosendahl från uppdraget men valet av ny ledamot bordlades 
till nästa sammanträde. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Dahlberg (S) föreslår att: 
 

Andreas Augustsson Radhusgatan 2 511 62     Skene   
 
Utses till ny ledamot, samt att 
 
Peter Hellberg  Nämndemansgatan 4 511 62      Skene 
 
Peter Hellberg utses att tillträda den 1 maj 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Andreas Augustson (S) 
till ny ledamot och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Peter Hellberg (S) till ny  
ersättare med tillträde den 1 maj 2019 och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Andreas Augustsson (S) 
Peter Hellberg (S) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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§ 35/2019                 Dnr 2018–622 101                 

Entledigande av ersättare i valnämnden samt fyllnadsval (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Håkan Andersson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden 
från och med den 1 juli 2019. 
 
Till ny ersättare utses 
 
Berndt Ekholm  Rådmansgatan 44 511 62        Skene
   
 

Ärendet 
Håkan Andersson (S) har i en skrivelse från den 2 februari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. Han önskar att få bli  
entledigad från och med den 1 juli 2019. 

 
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 

Ulf Dahlberg (S) föreslår att: 
 
Berndt Ekholm  Rådmansgatan 44 511 62        Skene 
 
utses till ny ersättare 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Håkan Andersson (S) 
från uppdraget som ersättare i valnämnden från och med den 1 juli 2019 och  
finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utses Berndt Ekholm (S) till 
ny ersättare i valnämnden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Håkan Andersson (S) 
Berndt Ekholm (S) 
Valnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 36/2019                 Dnr 2014–214 115                 

Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga fyllnadsvalet av nämndeman till 
nästa sammanträde. 
 

Ärendet 
Ola Andreasson (KD) har från och med den 27 februari entledigats från sitt 
uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt. Med Anledning av detta hemstäl-
ler tingsrätten att ny nämndeman utses för tiden efter den 27 februari till och 
med 31 december 2019. 

Ledamöternas förslag till beslut   

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att ärendet bordläggs till nästa samman-
träde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om fyllnadsvalet av nämndeman i 
Borås tingsrätt kan bordläggas till nästa sammanträde och finner att så sker 
 
_____________ 
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§ 37/2019                 Dnr 2018–620 101                 

Entledigande av ersättare i äldreomsorgsnämnden samt fyllnadsval 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ingela Karlsson (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i  
äldreomsorgsnämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Sara Lindwall  Smeatorpsvägen 7 511 73 Fritsla 
 

Ärendet 
Ingela Karlsson (SD) har i en skrivelse från den 26 februari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i äldreomsorgsnämnden. 

 
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 

Mattias Krantz (SD) föreslår att: 
 
Sara Lindwall  Smeatorpsvägen 7 511 73 Fritsla 
 
utses till ny ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Ingela Karlsson (SD) 
från uppdraget som ersättare i äldreomsorgsnämnden och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utses Sara Lindwall (SD) kan 
utses till ny ersättare i äldreomsorgsnämnden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till  

Ingela Karlsson (SD) 
Sara Lindwall (SD) 
Äldreomsorgsnämnden  
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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§ 38/2019                 Dnr 2018–552 101                 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Therése Hallqvist (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ledamot. 
 

Ärendet 
Therése Hallqvist (SD) har i en skrivelse från den 27 februari 2019  
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. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Therése Hallqvist (SD) 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny  
ledamot. 

Beslutet expedieras till 

Therése Hallqvist (SD) 
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomi 
_____________ 
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§ 39/2019                 Dnr                   

Val av borglig begravningsförrättare (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till borglig begravningsförrättare utses 
 
Laila Neck   Dala Skogsbacka 519 91 Istorp  
 

Ärendet 
Laila Neck (S) har framfört önskemål om att utses till borglig begravningsför-
rättare. Kommunstyrelsen har den 4 april 1978, § 99 beslutat att minst två 
officianter vid borglig jordfästning ska utses av kommunen. Av beslutet fram-
går inte vilken instans om entledigar eller utser nya officianter, och det är inte 
heller reglerat på annat sätt. Därför överlämnas frågan till kommunfullmäk-
tige.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Dahlberg (S) föreslår att: 
 
Laila Neck   Dala Skogsbacka 519 91 Istorp 
 
utses till borglig begravningsförrättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige utser Laila Neck (S) till borglig 
begravningsförrättare och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Laila Neck (S) 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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§ 40/2019                 Dnr 2019–305 107                 

Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ombud utse: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
Till ersättare utses: 
 
 Pär-Erik Johansson Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 

Ärendet 
Spinnerskan i Mark AB är helägt av Marks kommun. På bolagsstämman för 
Spinnerskan i Mark AB får aktieägaren utöva sin rätt genom ett ombud, som 
utses för ett år i taget. 

Det är kommunfullmäktige som utser ombud. Enligt arbetsordningen för  
kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige besluta att förrätta val utan  
föregående beredning  

Ledamöternas förslag till beslut 

Håkan Andersson (S) föreslår att: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
utses till ombud. 
 
Tomas Johansson (M) föreslår att: 
 

Pär-Erik Johansson Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 

utses till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Gunnar Nilsson (S) till 
ombud och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Pär-Erik Johansson (M) 
till ersättare och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Gunnar Nilsson (S) 
Pär-Erik Johansson (M) 
Spinnerskan i Mark AB 
_____________ 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 29(36) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-03-28 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 41/2019                 Dnr 2019–306 107                 

Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB – val av ombud till 
bolagsstämma för Marks Bostads AB 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ombud utse: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
Till ersättare utses: 
 
 Pär-Erik Johansson  Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 

Ärendet 
Ägaren till ett aktiebolag kan utse ombud som ska företräda ägaren vid bo-
lagsstämman samt ge detta ombud direktiv om vilka förslag som behandlas 
och hur ombudet ska rösta på stämman. När kommunen äger sina bolag, di-
rekt, utan ett moderbolag som mellanled, kan kommunfullmäktige utse om-
bud till bolagens stämmor och ge ombudet direktiv. När aktierna i bolagen 
ägs av ett moderbolag kan kommunfullmäktige inte längre utse ombud direkt 
eftersom bolagen ägs av moderbolaget. Val av ombud till de av Spinnerskan i 
Mark AB helägda bolagen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäkti-
ges val fastställs därefter av styrelsen för Spinnerskan i Mark. 

Val av ombud ska avse hela mandatperioden 2019–2022. 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige be-
sluta att förrätta val utan föregående beredning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) föreslår att: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
utses till ombud. 
 
Tomas Johansson (M) föreslår att: 
 

Pär-Erik Johansson Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 

utses till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Gunnar Nilsson (S) till 
ombud och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Pär-Erik Johansson (M) 
till ersättare och finner att så sker. 
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Beslutet expedieras till 

Gunnar Nilsson (S) 
Pär-Erik Johansson (M) 
Marks Bostads AB 
_____________ 
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§ 42/2019                 Dnr 2019–307 107                 

Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB – val av ombud till 
bolagsstämma för Marks Fastighets AB 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ombud utse: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
Till ersättare utses: 
 
 Pär-Erik Johansson  Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 

Ärendet 
Ägaren till ett aktiebolag kan utse ombud som ska företräda ägaren vid bo-
lagsstämman samt ge detta ombud direktiv om vilka förslag som behandlas 
och hur ombudet ska rösta på stämman. När kommunens äger sina bolag, di-
rekt, utan ett moderbolag som mellanled, kommunfullmäktige utse ombud till 
bolagens stämmor och ge ombudet direktiv. När aktierna i bolagen ägs av ett 
moderbolag kan kommunfullmäktige inte längre utse ombud direkt eftersom 
bolagen ägs av moderbolaget. Val av ombud till de av Spinnerskan i Mark AB 
helägda bolagen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges val 
fastställs därefter av styrelsen för Spinnerskan i Mark. 

Val av ombud ska avse hela mandatperioden 2019–2022. 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige be-
sluta att förrätta val utan föregående beredning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) föreslår att: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
utses till ombud. 
 
Tomas Johansson (M) föreslår att: 
 

Pär-Erik Johansson Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 

utses till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Gunnar Nilsson (S) till 
ombud och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Pär-Erik Johansson (M) 
till ersättare och finner att så sker. 
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Beslutet expedieras till 

Gunnar Nilsson (S) 
Pär-Erik Johansson (M) 
Marks Fastighets AB 
 
_____________ 
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§ 43/2019                 Dnr 2019–308 107                 

Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB – val av ombud till 
bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB 2019–2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ombud utse: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
Till ersättare utses: 
 
 Pär-Erik Johansson  Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 

Ärendet 
Ägaren till ett aktiebolag kan utse ombud som ska företräda ägaren vid bo-
lagsstämman samt ge detta ombud direktiv om vilka förslag som behandlas 
och hur ombudet ska rösta på stämman. När kommunens äger sina bolag, di-
rekt, utan ett moderbolag som mellanled, kommunfullmäktige utse ombud till 
bolagens stämmor och ge ombudet direktiv. När aktierna i bolagen ägs av ett 
moderbolag kan kommunfullmäktige inte längre utse ombud direkt eftersom 
bolagen ägs av moderbolaget. Val av ombud till de av Spinnerskan i Mark AB 
helägda bolagen beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges val 
fastställs därefter av styrelsen för Spinnerskan i Mark. 

Val av ombud ska avse hela mandatperioden 2019–2022. 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige be-
sluta att förrätta val utan föregående beredning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) föreslår att: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
utses till ombud. 
 
Tomas Johansson (M) föreslår att: 
 

Pär-Erik Johansson Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 

utses till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Gunnar Nilsson (S) till 
ombud och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Pär-Erik Johansson (M) 
till ersättare och finner att så sker. 
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Beslutet expedieras till 

Gunnar Nilsson (S) 
Pär-Erik Johansson (M) 
Mark Kraftvärme AB 
 
_____________ 
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§ 44/2019                 Dnr 2019–249 811 

Interpellation till ordföranden för kultur- och fritidsnämnden  
angående stängning och inskränkning av öppettider på badhuset 
Kaskad 
 
Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) och Tomas Ekberg (M) har den 11 februari lämnat in en  
interpellation som är ställd till ordföranden för kultur- och fritidsnämnden om stäng-

ning och inskränkning av öppettider på badhuset Kaskad. 

Dagen sammanträde 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

 
Pär-Erik Johansson (M) läser upp interpellationen.  

 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Andersson (S) informerar att hon  

avser att besvara interpellationen på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

_____________ 
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§ 45/2019                  

Kommunpolitisk Vägledningsdebatt 

Dagen sammanträde 

Ordföranden beskriver upplägget för kvällens debatt. Debatten inleds med  
inledningsanföranden på fem minuter per parti, därefter följer fri debatt med  

två minuter debattinlägg med repliker på en minut och med maximalt två  

replikskiften per debattinlägg.  
 

Ordföranden presenterar talarlistan.  
 

Peter Landgren (S), Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C),  
Mattias Krantz (SD), Karin Jageby (V), Elise Arnell (KD), Niklas Herneryd (L) 

och Lo Göthberg Larsson (MP) presenterar sina inledningsanföranden.  
 

Därefter inleds debatten.  

 
Ordföranden tackar avslutningsvis kommunfullmäktige för en bra debatt 

_____________ 

 
 

 


