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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Skene, klockan 13.30-18.10 

Ajournerat klockan 16.00-16.30, 17.25-17.40 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S AnnSofi Tureson  

 S  Bo Petersson 

 S  Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson 

 S  Jessica Rodén 

 S  Ylva Hultén tjänstgör för Weal Alkordi §§ 48–54 

 S Yasin Abbes tjänstgör för Weal Alkordi §§ 55–65 

 S Håkan Andersson tjänstgör för Weal Alkordi §§ 66–75 

 S Ulla Lätt  

 S Ulf Dahlberg  

 S  Anita Lomander  

 S Efkan Üstündag  

 S  Helena Johansson §§ 48-65 

 S Fredrik Tureson tjänstgör Helena Johansson §§ 66–75 

 S  Pauli Kuitunen  

 S Birgitta Andersson  

 C Stefan Brunander 

 C Leif Sternfeldt  

 C Lena Ferm Hansson tjänstgör ej på §§ 62 

 C Stig Andreasson tjänstgör för Lena Ferm Hansson §§ 62 

 C Pontus Johansson 

 C Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Frida Arnell 

 L  Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L  Jan Karlsson  

 M Tomas Johansson  

 M Ylva Höglund tjänstgör för Ann Iberius Orrvik §§ 48–55 

 M Ann Iberius Orrvik §§ 56–75 

 M Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M Elise Benjaminsson 

 M Peter Branshöj tjänstgör för Anders Lindahl  

 M  Rolf Skarin 

 M  Tomas Ekberg 

 M Bengt Ferm 

 KD  Elise Arnell §§ 48–54 

 KD Ruth-Maire Engström tjänstgör för Elise Arnell §§ 55–75 
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 KD Stig Nilsson tjänstgör för Lars-Inge Andersson §§ 48–53 

 KD Lars-Inge Andersson §§ 54–75 

 KD  Per-Olof Hermansson  

 V Karin Jageby 

 V Arthur Thiry 

 V Cecilia Wiklund 

 MP  Lars-Olof Sandberg tjänstgör för Lo Göthberg Larsson 

 SD Glenn Glansin tjänstgör för Mattias Krantz 

 SD  Natalia E Henriksson 

 SD Siv Scarborough tjänstgör för Inga-Maj Krüger  

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD  Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Ida Ahlgren  

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Yasin Abbes §§ 48–54 

 S Håkan Andersson §§ 48–65 

 S Fredrik Tureson §§ 48–65 

 S Petra Vogel  

 S Daniel Fleck  

 C Stig Andreasson §§ 48–61, 63–75 

 L Stina Isaksson 

 KD  Stig Nilsson §§ 54–75 

 M Ylva Höglund §§ 56–75 

 M Charlotta Bornefalk 

 SD Anderas Nilsson 

   

 S Rolf Wallerdahl, ordförande Marks kraftvärme 

 C Tommy Västerteg, Ordförande Marks fastighets AB 

 L Johan Lepp, ordförande i socialnämnden 

 KD Martin Arnell, vice ordförande i socialnämnden 

 M Roger Fogelström, valda revisor  

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Svante Dahlquist, verkställande direktör Marks Bostad AB  

  Bengt-Allan Frost, verkställande direktör  

  Mark Kraftvärme AB 
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Utses att justera Pontus Johansson och Bengt Ferm, ersättare Peter Branshöj 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 6 maj 2019,  

 klockan 16:00. 

  

Underskrifter Sekreterare    § 48–75 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Pontus Johansson  Bengt Ferm 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Kommunfullmäktige §§ 48-75 

 
Sammanträdesdatum 2019-04-25 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-05-07 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-05-29 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  
Förändring av ärendelistan § 48 

  

Meddelanden § 49 

  
Remiss av nya motioner § 50 

  
Anmälan av nya medborgarförslag § 51 

  
Kommundirektören har ordet § 52 

  
Hearing med Marks kommun helägda bolag om Årsredovisning 2018 § 53 
  
Årsredovisning för Marks kommun 2018-presentation § 54 
  

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 samt utökning § 55 
av investeringsanslag 2019   

  
Revisionsberättelse för 2018 § 56 

  
Årsredovisning 2018 för Marks kommun § 57 

  

Årsredovisning 2018 för Marks Härads stiftelse till stipendier vid § 58 
lantmanna- och lanthushållsskolor  

  
Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till  § 59 

förmån för sommarkoloniverksamhet  
  

Årsredovisning för Arvid Karlsson stiftelse § 60 
  

Räkenskapssammandrag 2018 för av kommunstyrelsens förvaltade § 61 

stiftelser   
  

Räkenskapssammandrag 2018 för Henriksson och Joe Olsson § 62 
stiftelser   

  
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet § 63 

  
Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder § 64 

och enskilda förtroendevalda i Marks kommun  

  
Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD) § 65 

  
Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (S) § 66 

  
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (MP) § 67 

  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (SD) § 68 

  

  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden  § 69 
(S)  
  
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) § 70 
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Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (SD) § 71 
  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (M) § 72 
  
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående          § 73 
IS-återvändare               
  
Interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande      § 74 
om möjligheten till byggnation utanför tätorterna  
  

Svar på interpellation till ordföranden för kultur- och § 75 

fritidsnämnden angående stängning och inskränkning av öppettider  
på badhuset Kaskad  
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            § 48/2019  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
-  Meddelanden- Beslut från Länsstyrelsen med anledning av entledigande 
   av Theresé Hallqvist (SD) 
 
-  Meddelanden- Rapport ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg, 
   kvartal 1 2019 
 
-  Remiss av nya motioner- Motion om att utbilda socialsekreterare,  
   skolsköterskor och kuratorer om hedersförtryck och hedersvåld (KD) 
 
-  Remiss av nya motioner- Motion om etablering av barnens trafikskola i   
   vår kommun (SD) 
 
-  Remiss av nya motioner- Motion om insådd av blommor och  
   kantklippning längs vägar (M) 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag-Medborgarförslag om att det  
    anläggs ett övergångsställe över industrigatan i Skene i anslutning till  
    naturreservatet Assbergs raviner  
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag-Medborgarförslag om att det anläggs    
    en gångväg mellan kyrkan i Horred och Lindhultsvägen  
 
-   Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (SD) 
 
-   Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden (S) 
 
-   Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 
  
-   Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (SD) 
 
-   Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (M) 
 
 -  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
    IS-återvändare              
 
-   Interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande om 
    möjligheten till byggnation utanför tätorterna. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
 
-     Meddelanden- Beslut från Länsstyrelsen med anledning av entledigande 
      av Theresé Hallqvist (SD) 
 
-     Meddelanden- Rapport ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg, 
      kvartal 1 2019 
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- Remiss av nya motioner- Motion om att utbilda socialsekreterare,  
       skolsköterskor och kuratorer om hedersförtryck och hedersvåld (KD) 

 
- Anmälan av nya medborgarförslag-Medborgarförslag om att det  
      anläggs ett övergångsställe över industrigatan i Skene i anslutning till  
      naturreservatet Assbergs raviner  
 
- Anmälan av nya medborgarförslag-Medborgarförslag om att det anläggs    
       en gångväg mellan kyrkan i Horred och Lindhultsvägen  
 
-  Remiss av nya motioner- Motion om att utbilda socialsekreterare,  
       skolsköterskor och kuratorer om hedersförtryck och hedersvåld (KD) 
 
-      Remiss av nya motioner-Motion om etablering av barnens trafikskola i   
       vår kommun (SD) 
 
-      Remiss av nya motioner-Motion om insådd av blommor och  
        kantklippning längs vägar (M) 
 
-      Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (SD) 
 
-      Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden (S) 
 
-   Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 
  
-      Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (SD) 
 
-  Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (M) 

 
-   Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 

                    IS-återvändare              
 

-       Interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande om 
        möjligheten till byggnation utanför tätorterna 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 49/2019   

Meddelanden 

A)                                      Dnr 2019–30 012 
 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 45/2019-Riktlinjer för  
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
B)                                      Dnr 2019–323 700 
 
Rapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1 2019 
 
C)                                      Dnr 2019–323 700 
 
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg, kvartal 1 2019 
    
 
D)                                       Dnr 2018–552 101 
 

B                              Beslut från Länsstyrelsen med anledning av entledigande av  
                                  Therése Hallqvist (SD) 

 

________________ 
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            § 50/2019  

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 
2019-03-28- 2019-04-25 

                                         Motion om att utbilda socialsekreterare,   Socialnämnden med  
                                   skolsköterskor och kuratorer om                                 hörande av Barn- och utbildnings-    

                                   hedersförtryck och hedersvåld (KD)                   nämnden 
 
Motion om insådd av blommor och    Teknik- och service- 
kantklippning av vägar (M)  nämnden  

 
 
Motion om att etablera barnens trafikskola   Teknik- och service- 
i vår kommun (SD)   nämnden med    

  hörande av barn- och  
  utbildningsnämnden 

_______________ 
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           § 51/2019 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktigesbeslut 
Dnr 2019–292 829 
Medborgarförslag om att det anläggs en hundrastgård i Fritsla överlämnas till 
teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–295 290 
Medborgarförslag om att Marks kommun startar en förskola i Habyskolans  
lokaler överlämnas barn- och utbildningsnämnden för handläggning och  
beslut. 
 
Dnr 2019–335 512 
Medborgarförslag om att det anläggs ett övergångsställe över industrigatan i 
Skene i anslutning till naturreservatet Assbergs raviner överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–346 312 
Medborgarförslag om att det anläggs en gångväg mellan kyrkan i Horred och  
Lindhultsvägen överlämnas till teknik- och servicenämnden 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 2019–292 829 
Medborgarförslag om att det anläggs en hundrastgård i Fritsla överlämnas till 
teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–295 290 
Medborgarförslag om att Marks kommun startar en förskola i Habyskolans  
lokaler överlämnas barn- och utbildningsnämnden för handläggning och  
beslut. 
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Dnr 2019–335 512 
Medborgarförslag om att det anläggs ett övergångsställe över industrigatan i 
Skene i anslutning till naturreservatet Assbergs raviner överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–346 312 

Medborgarförslag om att det anläggs en gångväg mellan kyrkan i Horred och  
Lindhultsvägen överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  

beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
 
______________ 
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§ 52/2019                                            

Kommundirektören har ordet 

Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar om aktuella frågor som rör 
Marks kommun och bland annat nämns att: 
-   Marks kommun har tagit det första spadtaget för byggandet av 
    nya Lyckeskolan i Kinna. 
-   Det finns potential att en ny stadsdel kan uppstå i centralorten i anslutning 
    till den nya skolan. 
-   Marks kommun har ett attraktivt läge i jämförelse till många  
    grannkommuner som möjliggör för en fortsatt befolkningsexpansion under 
    de kommande åren. 

 
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14(39) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-04-25 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

     
 

§ 53/2019  

Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2018 
 

Ärendet  
Årsredovisningar 2018 för kommunens bolag Marks Bostads AB, Marks  

Fastighets AB, Mark Kraftvärme AB och Spinnerskan i Mark AB har upprättats.  

 
Dagens sammanträde  
Årsredovisningarna kommenteras av företrädarna från respektive bolag.  

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 

Marks Bostads AB  
Verkställande direktör Svante Dahlquist och ordförande Ulf Dahlberg (S)  

kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2018e.  
 

Marks Fastighets AB  
Ordförande Tommy Västerteg (C) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovis-

ning för år 2018.  

 
Mark Kraftvärme AB  

Verkställande direktör Bengt-Allan Frost och ordförande Rolf Wallerdal (S)  
kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2018, samt besvarar frå-

gor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige.  
 

Spinnerskan i Mark AB  
Ordförande Pauli Kuitunen (S) kommenterar bolagets verksamhet och  

årsredovisning för år 2018.  
________________ 
 

 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15(39) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-04-25 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 54/2019  

Årsredovisning 2018 för Marks kommun - presentation  

Ärendet 

Förslag till årsredovisning 2018 för Marks kommun har upprättats.  

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om  

verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Årsredovisningen är  
även en information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer,  

andra offentliga myndigheter och till kommuninvånare.  
 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Karin Hydén kommenterar årsredovisning 2018 för Marks  
kommun. Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S) och kommunstyrelsens 

vice ordförande Tomas Johansson (M) kommenterar uppdrag som gavs till kommun-
styrelsen i samband med budget 2018.  

 

Barn- och utbildningsnämnden  
Ordförande Leif Sternfeldt (C) och vice ordförande Elise Benjaminsson (M)  

kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2018.  
 

Kultur- och fritidsnämnden  
Ordförande Birgitta Andersson (S) och vice ordförande, Ylva Höglund (M)  

kommenterar nämndens verksamhet och årsredovisning för år 2018.  
 

Miljönämnden  

Ordförande Håkan Andersson (S) och vice ordförande Peter Branshöj (M)  
kommenterar nämndens verksamhet och årsredovisning för år 2018. 

 
Plan- och byggnadsnämnden  

Ordförande Pontus Johansson (C) kommenterar nämndens verksamhet och årsredo-
visning för år 2018.  

 
Socialnämnden  

Ordförande Johan Lepp (L) kommenterar nämndens verksamhet och årsredovisning 

för år 2018.  
 

Äldreomsorgsnämnden 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) och vice ordförande Martin Arnell (KD) kommenterar 

nämndens verksamhet och årsredovisning för år 2018. 
 

Teknik- och servicenämnden  
Ordförande Bo Pettersson (S) och vice ordförande Pär-Erik Johansson (M) kommente-

rar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2018.  

 
Överförmyndarnämnden  

Ordförande Maria Aronsson Dahl (L) och vice ordförande Per-Olof Hermansson (KD) 
kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2018. 
______________ 
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§ 55/2019                Dnr 2018–651 042 

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 samt utökning av 
investeringsanslag 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1.Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas  

   med 4 mnkr 2019, från 8,6 mnkr till 12,6 mnkr. 
2.Teknik- och servicenämndens investeringsram för Lokalkompletteringar 

   utökas med 8 mnkr 2019 från 3 mnkr till 11 mnkr. 

3.Teknik- och servicenämnden får investeringsbudget om 11,5 mnkr till  
   projektet renovering av Kungabergsbadet. 

 
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,4 
mnkr från 2018 till 2019, fördelade på följande projekt: 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Avvi-

kelse 

Begärd 

ombud-

getering 

Utbyggnad VA 

Vännåkra 
6 600 320 21 299 299 

Utbyggnad VA 

Stjärnhult/Balltjärn  
6 500 230 53 177 177 

Utbyggnad VA 

Hyssna 
15 100 9 750 285 9 465 9 465 

Utbyggnad VA  

Ubbhult/Hägnen 
25 400 6 700 2 454 4 246 4 246 

Utbyggnad VA  

Dyrenäs 
8 380 420 33 387 387 

Sanering Kvarnga-

tan/Skördegatan 
6 890 6 103 5 6 098 6 098 

Vattenledning och 

HR Sätila 
5 300 5 300 92 5 208 5 208 

Ombyggnad Skene 

VA-verk 
22 400 900 289 611 611 

Överföringsledning 

Skene-Berghem 
14 200 2 000 370 1 630  1 630 

Överföringsledning 

Ekelund-Vännåkra 
5 680 280 0 280 280 

Sa aktuella delpro-
jekt inom 

Överföringsled-
ningsprojekt  

Skene skog-Hägnen 

71 960 39 708 17 977 21 731 21 731 

Överföringsledning 

Sätila-Flohult- 

Dyrenäs 

19 260 960 18 942 942 

Överföringsledning 

Hajom-Hajomskrys-

set 

13 515 300 81 219 219 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 17(39) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-04-25 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

  

 

Ärendet 

Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och service-
nämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 bas-
belopp motsvarande ca 5,8 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som 
den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina 
investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas 
som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verk-
samhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första 
hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa 
större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring be-
gärs. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 63.  
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 4 april § 57 och föreslår  
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas med 4 
mnkr 2019, från 8,6 mnkr till 12,6 mnkr. 

 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för Lokalkompletteringar utökas med 8 

mnkr 2019 från 3 mnkr till 11 mnkr. 

 
Teknik- och servicenämnden får investeringsbudget om 11,5 mnkr till projektet reno-

vering av Kungabergsbadet. 
 

Projekt (tkr) Total 

projekt-
budget 

Budget 

2018 

Utfall 

2018 

Av-vi-

kelse 

Begärd 

ombudge-
tering 

Utbyggnad VA 

Vännåkra 
6 600 320 21 299 299 

Utbyggnad VA 

Stjärnhult/Balltjärn  
6 500 230 53 177 177 

Utbyggnad VA 
Hyssna 

15 100 9 750 285 9 465 9 465 

Utbyggnad VA Ubb-

hult/Hägnen 
25 400 6 700 2 454 4 246 4 246 

Utbyggnad VA Dyre-
näs 

8 380 420 33 387 387 

Sanering Kvarnga-

tan/Skördegatan 
6 890 6 103 5 6 098 6 098 

Vattenledning och 
HR Sätila 

5 300 5 300 92 5 208 5 208 

Fuktrelaterade  

åtgärder 
12 730  1 224 137 1 087 1 087 

 SUMMA                                                                                          52 380 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18(39) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-04-25 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ombyggnad Skene 

VA-verk 
22 400 900 289 611 611 

Överföringsledning 
Skene-Berghem 

14 200 2 000 370 1 630  1 630 

Överföringsledning 

Ekelund-Vännåkra 
5 680 280 0 280 280 

Sa aktuella delpro-
jekt inom Överfö-

rings-ledningspro-
jekt  

Skene skog-Hägnen 

71 960 39 708 17 977 21 731 21 731 

Överföringsledning 
Sätila-Flohult-Dyre-

näs 

19 260 960 18 942 942 

Överföringsledning 
Hajom-Hajomskrys-

set 

13 515 300 81 219 219 

Fuktrelaterade åt-
gärder 

12 730  1 224 137 1 087 1 087 

SUMMA     52 380 

 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till: 

Teknik- och servicenämnden 

 
_________________ 
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§ 56/2019                Dnr 2019–298 007 

Revisionsberättelse för 2018  

Kommunfullmäktiges beslut  
Revisionsberättelse för år 2018 läggs till handlingarna. 
 

              Ärendet  

Marks kommuns revisorer har den 12 april 2019 överlämnat revisions-  
berättelse för 2018 till kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat den 
verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktige-  
beredningar. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt  
uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god  
redovisningssed. Det bedöms att Marks kommun i stort följer vad som anges i 
Kommunal redovisningslag (KRL) och Rådet för kommunal redovisnings 
(RKR:s) rekommendationer samt i övrigt kan betraktas som god  
redovisningssed. Revisorerna bedömer sammantaget att nämnder,  
kommunstyrelsen och beredningar i Marks kommun har bedrivit  
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt  
tillfredsställande sätt.  
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelse, 
nämnder och beredningar ansvarsfrihet och att kommunens årsredovisning 
för år 2018 godkänns. 

Dagens sammanträde  

Valda revisorers ordförande Roger Fogelström kommenterar revisionsberättelsen för 
2018.  

 
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om revisionsberättelse för år 2018 kan läggas till  
handlingarna och finner att så sker.  

 
________________   
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§ 57/2019                Dnr 2018–651 042 

Årsredovisning för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2018 för Marks kommun 

godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att inte göra en avsättning till resultatutjäm-

ningsreserv för räkenskapsår 2018. 
  

Ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksam-
het och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information till externa in-
tressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, 
inte minst till den intresserade kommuninvånaren. 

I årsredovisningen görs förutom den ekonomiska uppföljningen även en uppföljning av 
kvalitén i verksamheten samt vilket arbete som bedrivits i enlighet med de styrdoku-
ment som ska följas upp årsvis.  

I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommuns riktlinjer för resultat-
utjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 93,5 mnkr för räkenskapsåren 
2010–2016. Någon ny avsättning gjordes inte föregående år eftersom reserven be-
dömdes tillräcklig för att klara en normal konjunkturnedgång. Samma bedömning görs 
avseende 2018. 

Ärendets beredning  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 62. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 56  
och föreslår följande: 
 
Årsredovisning 2018 för Marks kommun godkänns. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2018. 

Ledamöternas förslag till beslut  

Tomas Johansson (M) med instämmande från Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

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

Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
Valda revisorer   
 
_____________ 
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§ 58/2019                 Dnr 2019–152 046 

Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till  
stipendier vid lantmanna- och lanthushållsskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för stu-

dier vid lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för verk-
samheten 2018. 

2. att årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till  
stipendier   för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor godkänns. 

 

Ärendet 

Styrelsen i Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- 
och lanthushållsskolor har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2018.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 64  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 61 och föreslår föl-
jande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

- att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid 
lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018. 

- att årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för  
studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor godkänns. 

Beslutsgång 

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

 
_________________ 
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§ 59/2019                 Dnr 2019–151 046 

Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till  
förmån för sommarkoloniverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommar-

koloniverksamhet beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018. 
2. att årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611 

för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksam-
het god-känns. 

3. att informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till  
    förmån för sommarkoloniverksamhet har fattat beslut om upplösning av 
    stiftelsen noteras. 
4. att informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för  
   sommarkoloniverksamhet har avregistrerats hos Länsstyrelsen noteras. 
 

Ärendet 

Styrelsen i Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarkoloniverksamhet 
har upprättat årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–20180611. 
Årsredovisningen undertecknades av styrelse och revisor i juni 2018.   

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 65. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 62 och föreslår föl-
jande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
-  att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för  

sommarkoloniverksamhet beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2018. 
- att årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20180101–

20180611 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för sommarko-
loniverksamhet godkänns. 

- att informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till 
förmån för sommarkoloniverksamhet har fattat beslut om upplösning av 
stiftelsen noteras. 

- att informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för 
sommarkoloniverksamhet har avregistrerats hos Länsstyrelsen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

 
_________________ 
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§ 60/2019                 Dnr 2019–150 046 

Årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons Stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för  

verksamheten 2018. 
2. att årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
 

Ärendet 

Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2018.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 66. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 63 och föreslår  
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksam-
heten 2018. 
-    att årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 
 
_________________ 
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§ 61/2019                 Dnr 2019–148 046 

Räkenskapssammandrag 2018 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens  
förvaltning godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning. 
 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av kom-
munstyrelsen förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 67. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 64 och föreslår  
följande: 
 
Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning god-
känns och överlämnas till revisorerna för granskning. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 
 

_________________ 
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§ 62/2019                 Dnr 2019–149 046 

Räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olssons 
stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas  
    ansvarsfrihet för verksamheten 2018. 
2. att räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olsson 
    stiftelser godkänns. 
 

Ärendet 

Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta  
räkenskapssammandrag för räkenskapsåret 2018.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 21 februari. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 68. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 65 och föreslår föl-
jande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
-  att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas  

ansvarsfrihet för verksamheten 2018. 
- att räkenskapssammandrag 2018 för Henrikssons och Joe Olssons  

stiftelser godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker.   

Jäv 

Lena Ferm Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
av ärendet. 
 
För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Stig Andreasson (C). 
_________________ 
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§ 63/2019                 Dnr 2018–651 042 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastig-
hets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2018 bedöms ha varit 
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 

Ärendet 

De kommunala bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen 
och enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kom-
munalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregå-
ende kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är be-
rörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskankoncernen: Spinnerskan i 
Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlar ärendet den 20 mars § 71 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 58 och föreslår  
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastig-
hets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2018 bedöms ha varit 
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till: 

Marks Bostads AB 
Mark Kraftvärme AB 
Marks Fastighets AB 
Spinnerskan i Mark AB 
 
_________________ 
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§ 64/2019                 Dnr 2019–390 042 

 

Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och en-
skilda förtroendevalda i Marks kommun 2018  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda  
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 

Ärendet  
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet 
ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.  

I revisionsberättelsen för år 2018 har revisorerna granskat den verksamhet som be-
drivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar.  

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i Marks  

kommun beviljas ansvarsfrihet.  

 

Ärendets behandling  
I en skrivelse från den 15 april 2019 har kommunfullmäktiges presidium yttrat sig 
över prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, valberedningen 

 och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2018. 

 
I en skrivelse från den 23 april har ålderspresidenten yttrat sig över prövning av an-

svarsfrihet för kommunfullmäktiges demokratiberedning 2018. 
 

Dagens sammanträde  
Kommunfullmäktiges presidium och ålderspresident föreslår kommunfullmäktige att 
fatta följande beslut:  

 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda  

Förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäkti-
ges presidiums och ålderspresidentens förslag och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder i Marks kommun 
Valda revisorer 
________________ 
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§ 65/2019                 Dnr 2014–214 115                 

Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny nämndeman utses  
 
Per-Olof Hermansson Lindhult Höjden 5  519 90 Horred 
 

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. 

 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga val av ny nämndeman på sitt sam-
manträde den 28 mars. 

Ledamöternas förslag till beslut   

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att: 
 

Per-Olof Hermansson Lindhult Höjden 5 519 90 Horred 
 
Utses till ny nämndeman 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Per-Olof Hermansson (KD) kan utses till ny nämnde-
man i Borås tingsrätt och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Ola Andreasson (KD) 
Per-Olof Hermansson (KD) 
Borås tingsrätt 
 
_____________ 
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§ 66/2019                 Dnr 2014–214 115                 

Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny nämndeman utses 
 
Patrik Larsson  Österbyvägen 34  519 94 Björketorp 
 

Ärendet 
Håkan Andersson (S) har från och med den 1 april entledigats från sitt  
uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt. Med Anledning av detta hemstäl-
ler tingsrätten att ny nämndeman utses för tiden efter den 1 april till och med 
31 december 2019. 

Ledamöternas förslag till beslut   

Ulf Dahlberg (S) föreslår att: 
 
Patrik Larsson  Österbyvägen 34  519 94 Björketorp 
 
Utses till ny nämndeman. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Patrik Larsson (S) kan utses till ny nämndeman i Borås  
tingsrätt och finner att så sker 

Beslutet expedieras till  

Patrik Larsson (S) 
Håkan Andersson (S) 
Borås tingsrätt 

  
____________ 
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§ 67/2019                 Dnr 2018–621 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Anna Stjernström (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i  
miljönämnden. 
 
Till ny ledamot utses 
 
Mirjam Larsson  Snickaregatan 9C 511 55   Kinna 
 

Ärendet 
Anna Stjernström (MP) har i en skrivelse från den 4 april 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i miljönämnden.  

 
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 

Lars-Olof Sandberg (MP) föreslår att: 
 

Mirjam Larsson  Snickaregatan 9C 511 55   Kinna 
 
Utses till ny ledamot. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Anna Stjernström (MP) 
från uppdraget som ledamot och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Mirjam Larsson (MP) kan utses till ny ledamot i miljö-
nämnden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Anna Stjernström (MP) 
Mirjam Larsson (MP) 
Miljönämnden  
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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 Kommunfullmäktige 

 2019-04-25 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 68/2019                 Dnr 2018–622 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ida Ahlgren (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Jelina Thomasdotter Habyvägen 15                511 63    Skene
   

Ärendet 
Ida Ahlgren (SD) har i en skrivelse från den 15 april 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.  

 
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 

Natalia E Henriksson (SD) föreslår att: 
 
Jelina Thomasdotter Habyvägen 15                511 63    Skene 
 
utses till ny ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Ida Ahlgren (SD) från 
uppdraget som ersättare och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar Jelina Thomasdotter (SD) kan utses till ny ersättare i  
valnämnden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Ida Ahlgren (SD) 
Jelina Thomasdotter (SD) 
Valnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 69/2019                 Dnr 2018–620 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
  
Weal Alkordi (S) entledigas från uppdraget som ersättare i äldreomsorgs-
nämnden. 
 
Fyllnadsvalet av ny ersättare bordläggs till nästa sammanträde. 
 

Ärendet 
Weal Alkordi (S) har i en skrivelse från den 12 april 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 

Ulf Dahlberg (S) förslår att fyllnadsvalet av ny ersättare bordläggs till nästa 
sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Weal Alkordi (S) från 
uppdraget som ersättare och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ny er-
sättare och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Weal Alkordi (S) 
Äldreomsorgsnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 70/2019                 Dnr 2018–552 101                 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Weal Alkrodi (S) entledigas från uppdraget som ersättare i  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare. 
 

Ärendet 
Weal Alkordi (S) har i en skrivelse från den 12 april 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 Weal Alkordi från upp-
draget som ersättare i kommunfullmäktige och finner att så sker. 
 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny  
ersättare. 

Beslutet expedieras till 

Weal Alkordi (S) 
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 35(39) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-04-25 
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§ 71/2019                 Dnr 2018–552 101                  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Robert Ledström (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare. 
 

Ärendet 
Robert Ledström (SD) har i en skrivelse från den 18 april 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Robert Ledström (SD) 
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och finner att så sker. 

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

Beslutet expedieras till 

Robert Ledström (SD) 
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 72/2019                 Dnr 2018–622 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Ulrika Söderhagen (M) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden. 
 
Till ny ersättare utses 
 
Håkan Mauritzson Guntorp Rovegården 1  511 96 Berghem 
 

Ärendet 
Ulrika Söderhagen (M) har i en skrivelse från den 23 april 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.  

 
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 

Tomas Johansson (M) föreslår att: 
 
Håkan Mauritzson   Guntorp Rovegården 1       511 96 Berghem 
 
utse till ny ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Ulrika Söderhagen (M) 
från uppdraget som ersättare och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Håkan Mauritzson (M) kan utses till ny ersättare i  
valnämnden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Ulrika Söderhagen (M) 
Håkan Mauritzson (M) 
Valnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
__________ 
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 2019-04-25 
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§ 73/2019                 Dnr 2019–362 167 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående  
IS-återvändare 
 
Ärendet 

Natalia E Henriksson (SD) har den 24 april lämnat in en  
interpellation som är ställd till kommunstyrelsens ordförande angående IS-återvän-

dare. 

Dagen sammanträde 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 

Natalia E Henriksson (SD) läser upp interpellationen.  
 

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S) informerar att hon  
avser att besvara interpellationen på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

_____________ 
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 2019-04-25 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 74/2019                 Dnr 2019-363 220 

Interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande pm möj-
ligheten till byggnation utanför tätorterna 
 
Ärendet 

Lars-Inge Andersson (KD) har den 24 april lämnat in en  
interpellation som är ställd till plan- och byggnadsnämndens ordförande om möjlig-

heten till byggnation utanför tätorterna 

Dagen sammanträde 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 

Lars-Inge Andersson (SD) läser upp interpellationen.  
 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Pontus Johansson (C) informerar att hon  
avser att besvara interpellationen på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

_____________ 
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§ 75/2019                 Dnr 2019–249 811 

Svar på 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. 

 
Interpellationen lästes upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars. 

Dagen sammanträde 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Andersson (S) besvara  
interpellationen. 

 
Pär-Erik Johansson (M) och Birgitta Andersson (S) inleder med varsitt debattinlägg i 

diskussionen innan den övergår till en allmän diskussion om ärendet. 
_____________ 

 


