
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(32) 
 Kommunfullmäktige  

 2019-05-28 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Skene, klockan 18.00-22.35 

Ajournerat klockan 20.50-21.20, 21.40-21.45 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S AnnSofi Tureson  

 S  Bo Petersson 

 S  Yasin Abbes tjänstgör för Urban Jernberg 

 S Håkan Andersson tjänstgör för Christopher Thorsson 

 S  Jessica Rodén 

 S  Ylva Hultén  

 S Ulla Lätt  

 S Ulf Dahlberg kl. 18.00- 21.10 §§ 76–85 

 S Petra Vogel tjänstgör Ulf Dahlberg kl. 21.10-22.35 

 §§ 86-96 

 S  Anita Lomander  

 S Helen Eriksson tjänstgör för Efkan Üstündag 

 S  Helena Johansson  

 S  Fredrik Tureson tjänstgör för 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 Maria Aronsson Dahl 

 L  Jan Karlsson  

 M Tomas Johansson  

 M Ann Iberius Orrvik 

 M Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M Elise Benjaminsson kl. 18.20-21.10 §§ 81–85 

 M Peter Branshöj tjänstgör för Elise Benjaminsson  

kl. 18.00-18.20 §§ 76–80; 21.10-22.35 §§ 86–96 

 M Ylva Höglund tjänstgör för Anders Lindahl  

 M  Rolf Skarin 

 M  Tomas Ekberg 

 M Bengt Ferm 

 KD  Elise Arnell kl. 18.00-22.27 §§ 76–95 

 KD Ruth-Marie Engström tjänstgör för Elise Arnell 

 kl. 22.27-22.35 §§ 96 

 KD Lars-Inge Andersson  
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 KD  Per-Olof Hermansson  

 V Karin Jageby 

 V Arthur Thiry kl. 18.00-21.45 §§ 76–86 

 V Madelene Jensen tjänstgör för Arthur Thiry  
kl. 21.45-22.35 §§ 87–96 

 V Cecilia Wiklund kl. 18.00-22.26 §§ 76–95 

 V  Freddy Jensen tjänstgör för Emil Persson Torgerson 

 MP  Lo Göthberg Larsson kl. 18.00-21.45 §§ 76–86 

 MP Lars-Olof Sandberg tjänstgör för Lo Göthberg Larsson 

kl. 21.45-22.35 §§ 87–96 

 SD Mattias Krantz 

 SD  Natalia E Henriksson 

 SD Inga-Maj Krüger kl. 18.00-22.30 §§ 76-95 

 SD Andreas Nilsson tjänstgör för Inga- Maj Krüger  

kl. 22.30-22.35 §§ 96 

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD  Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Siv Scarborough tjänstgör för Ida Ahlgren  

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Petra Vogel kl.18.00-21.10 §§ 76–85 

 S Daniel Fleck  

 C Ali Aljojo §§ 76–85 kl. 18.00-21.10 

 L Stina Isaksson 

 KD  Stig Nilsson  

 KD Ruth-Marie Engström kl. 18.00-22.27 §§ 76–95 

 M Charlotta Bornefalk kl.19.38-22.34 §§ 85–96 

 M Peter Branshöj kl. 18.20-21.10 §§ 80–85 

 MP Lars-Olof Sandberg kl. 18.00-21.45 §§ 76–86 

 V  Madelene Jensen kl. 18.00-21.45 §§ 76–86 

 SD Anderas Nilsson kl. 18.00-22.30 §§ 76–95 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Magnus Palm, förvaltningschef 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  Markus Ring, rektor  

  Linda Furnander, lärare 

   

  Övriga 

  Johan Andersson, Marks Gymnasium 

  Emil Öhrn, Marks Gymnasium 
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Utses att justera Stig Andreasson och Magnus Lilliecrona,  

 Ersättare Tomas Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 4 juni 2019,  

 klockan 16:00. 

  

Underskrifter Sekreterare    § 76–96 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Stig Andreasson  Magnus Lilliecrona 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Kommunfullmäktige §§ 76–96 

 
Sammanträdesdatum 2019-05-28 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-06-04 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-06-26 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrlid 
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 Tjänstgörande  § 85 beslutsgång 2 

  Ja     Nej Avstår 

S Lisa Dahlberg X   

S Peter Landgren X   

S AnnSofi Tureson X   

S Bo Petersson X   

S Yasin Abbes X   

S Håkan Andersson X   

S Jessica Rodén X   

S Ylva Hultén X   

S Ulla Lätt X   

S Ulf Dahlberg X   

S Anita Lomander X   

S Helen Eriksson X   

S Helena Johansson X   

S Fredrik Tureson 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 Maria Aronsson Dahl X   

L  Jan Karlsson  X   

M Tomas Johansson   X  

M Ann Iberius Orrvik   X  

M Pär-Erik Johansson   X 

M Magnus Lilliecrona   X 

M  Elise Benjaminsson  X  

M Ylva Höglund  X  

M  Rolf Skarin  X  

M  Tomas Ekberg  X  

M Bengt Ferm  X  

KD  Elise Arnell  X  

KD Lars-Inge Andersson  X  

KD  Per-Olof Hermansson  X  

V Karin Jageby  X  

V  Arthur Thiry X   

V Cecilia Wiklund  X  

V  Freddy Jensen  X  

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 Siv Scarborough  X  

C Eva-Karin Torhem Arnell x   

 Resultat 28 21 2 
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Innehållsförteckning 

  
Förändring av ärendelistan § 76 

  

Meddelanden § 77 

  
Remiss av nya motioner § 78 

  
Anmälan av nya medborgarförslag § 79 

  
Information från Ung Företagsamhet § 80 

  
Kommundirektören har ordet § 81 
  
Slutredovisning om- och tillbyggnad av Skene avloppsreningsverk § 82 
  

Slutredovisning omläggning av VA-ledning Kyrkogatan § 83 
  

Slutredovisning utbyggnad VA-ledning Solvik § 84 
  

Idrottshallar i investeringsprojektet Nybyggnad Lyckeskolan § 85 
  

Arbete med klimatanpassning  § 86 

  
Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen  § 87 

  
Svar på motion om alternativ gymnasieskola (MOD) § 88 

  
Upphävande av riktlinjer för markanvisning och försäljning av  § 89 

Kommunens mark 2015-01-29 KF § 6  
  

Fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden (S) § 90 

  
Godkännande av ändrad folkbokföring för nämndeman vid Borås § 91 

Tingsrätt (S)  
  

Entledigande och fyllnadsval av ombud i Viskans vattenråd (S) § 92 
  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildnings- § 93 
nämnden (M)  

  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritids- § 94 
nämnden (S)  

  
Svar på interpellations kommunstyrelsens ordförande angående § 95 
IS-återvändare  
  
Svar på Interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande § 96 
om möjligheten till byggnation utanför tätorterna  
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            § 76/2019  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
-   Meddelanden- Inbjudan till nationaldagsfirande den 6:e juni 2019 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag - Medborgarförslag om utegym i Hyssna 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag – Medborgarförslag om lokalbusslinje i  
    Hyssna 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag – Medborgarförslag om gång- och  
    cykelväg längs 156an 
 
-   Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden      
    (M) 
 
-   Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
 
-   Meddelanden- Inbjudan till nationaldagsfirande den 6:e juni 2019 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag - Medborgarförslag om utegym i Hyssna 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag – Medborgarförslag om lokalbusslinje i  
    Hyssna 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag – Medborgarförslag om gång- och  
    cykelväg längs 156an 
 
-   Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden      
    (M) 
 
-   Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 

 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 77/2019   

Meddelanden 

A)                                      Dnr 2018–552 101 
 
Beslut från Länsstyrelsen med anledning av entledigande av  
Robert Ledström (SD) 
 
B)                                      Dnr 2018–552 101  
 
Beslut från Länsstyrelsen med anledning av entledigande av  
Weal Alkordi (S) 
 
C) 
 
Inbjudan till Nationaldagsfirande den 6:e juni 2019 

________________ 
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            § 78/2019  

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. 
 
Under perioden 2019-04-26- 2019-05-15 har det inte inkommit några 
motioner 

                                          
_______________ 
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           § 79/2019 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dnr 2019–368 311 
Medborgarförslag om farthinder vid Brättingstorp överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–411 310 
Medborgarförslag om cykelgarage överlämnas till teknik- och servicenämnden 
för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–410 822 
Medborgarförslag om renoverat och tillbyggt badhus överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–424 109 
Medborgarförslag om Marks kommun byter namn till Kinna kommun  
remitteras till kommunstyrelsen 
 
Dnr 2019–456 330 
Medborgarförslag om utegym i Hyssna överlämnas till kultur- och  
fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–457 531 
Medborgarförslag om lokalbusslinje i Hyssna överlämnas till kommunstyrelsen 
för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–458 312  
Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs 156an överlämnas kommun-
styrelsen för handläggning och beslut med hörande av teknik- och service-
nämnden 
 
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. 
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Inkomna medborgarförslag 

Dnr 2019–368 311 
Medborgarförslag om farthinder vid Brättingstorp överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–411 310 
Medborgarförslag om cykelgarage överlämnas till teknik- och servicenämnden 
för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–410 822 
Medborgarförslag om renoverat och tillbyggt badhus överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–424 109 
Medborgarförslag om Marks kommun byter namn till Kinna kommun  
remitteras till kommunstyrelsen. 
 

Dnr 2019–456 330 

Medborgarförslag om utegym i Hyssna överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 

handläggning och beslut. 

Dnr 2019–457 531 

Medborgarförslag om lokalbusslinje i Hyssna överlämnas till kommunstyrelsen för 

handläggning och beslut. 

Dnr 2019–458 312  

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs 156an överlämnas kommunstyrelsen 

för handläggning och beslut med hörande av teknik- och servicenämnden. 

 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
 
______________ 
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§ 80/2019                                            

Information från Ung Företagsamhet 

Till dagens sammanträde har rektor Markus Ring, lärare Linda Furnander, UF-
företagarna Johan Andersson och Emil Öhrn bjudits in för att informera om 
Ung Företagsamhet: 
- Ung Företagsamhet innebär att elever som studerar på gymnasiet startar 

ett eget företag och driver under ett år.   
-     Två UF-företag från Marks Gymnasium var med tävlade på den nationella  
      UF-mässan i Stockholm. 
-     Företaget Safetech som drivs av Johan Andersson, Emil Öhrn och  
      David Olsson vann 2:a pris i kategorin bästa kreativa företag.  

 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor 

 
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_____________ 
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§ 81/2019                                            

Kommundirektören har ordet 

Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar om aktuella frågor som rör 
Marks kommun och bland annat nämns att: 
-    Den 29 maj invigs Prideveckan i Marks kommun. 
-    Den 6 juni är det nationaldagsfirande i Mariebergsparken samt  
     medborgarskapsceremoni för nya svenska medborgare. 
-    Marks kommun har arrangerat val till Europaparlamentet. 
-    Den 26–27 augusti arrangeras seminarium kring värdegrundsarbete i    
     kommunen.  

  
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor 
till Mats Lilienberg. 
 
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14(32) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-05-28 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 82/2019                 Dnr 2019–138 042 

Slutredovisning om- och tillbyggnad av Skene avloppsreningsverk 
(ARV) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet Om- 
och tillbyggnad Skene avloppsreningsverk (ARV) godkänns. 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har färdigställt investeringsprojektet Om- och tillbyggnad 
Skene avloppsreningsverk (ARV). Projektet hade ursprungligen en budget på 16 mnkr 
men projektet avgränsades till att enbart avse inloppsdelen och ett nytt ställverk i 
samband med beslut om Budget 2017–2020. Budgeten reviderades då ned till 5 mnkr.  

Syftet med projektet var att förnya Skene ARV för att modernisera och förbättra  
reningsprocessen.   

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning 
mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.  

Då projektet ursprungligen var budgeterat till 16 mnkr har teknik- och servicenämn-
den valt att slutredovisa det. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 februari 2019  
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde den 20 mars 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019 § 93 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 maj § 81 och föreslår  
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet Om- och till-
byggnad Skene avloppsreningsverk (ARV) godkänns. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Magnus Palm redogör för ärandet. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 

 
_________________ 
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§ 83/2019                 Dnr 2019–138 042 

Slutredovisning omläggning av VA-ledning Kyrkogatan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om-
läggning av VA-ledning Kyrkogatan godkänns. 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har färdigställt omläggningen av vatten-, spill- och dag-
vattenledningar på en sträcka av cirka 1 200 m i Kyrkogatan och Vråsjövägen, Kinna. 

Syftet med projektet var att förnya ledningsnätet för att minska mängden ovidkom-
mande vatten i avloppsverket samt att minska risken för läckage på de ca: 100 år 
gamla vattenledningarna. 

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovi-
sas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskriv-
ning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 februari 2019. 
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde den 20 mars 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019 § 
94.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 maj 2019 § 82 och föreslår 
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet omläggning av 
VA-ledning Kyrkogatan godkänns. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Magnus Palm redogör för ärandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner ett att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 
_________________ 

 
 
 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(32) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-05-28 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 84/2019                 Dnr 2019–138 042 

Slutredovisning Utbyggnad VA-ledning Solvik 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
utbyggnad av VA-ledning Solvik godkänns. 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har färdigställt utbyggnaden av vatten- och spillvatten-
ledningar till, och inom, fritidsområdet Solvik. I projektet ingick även en överförings-
ledning från Mos Strand på cirka 450 meter.  

Syftet med projektet var att minska föroreningsbelastningen i Öresjön samt att lösa 
avloppsfrågan i omvandlingsområdet Solvik som består av 21 fastigheter. 

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,8 mnkr, slutredovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning 
mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 februari 2019. 
 
Ärendet bordlades på arbetsutskottets sammanträde den 20 mars 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019  
§ 95  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 maj § 83 2019 och föreslår 
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet utbyggnad av 
VA-ledning Solvik godkänns. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Magnus Palm redogör för ärandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

   Teknik- och servicenämnden 
_________________ 
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 § 85/2019                 Dnr 2016–458 530 

 Idrottshallar i Investeringsprojektet Nybyggnad  
 Lyckeskolan                

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Investeringsbudgeten för projektet nybyggnation Lyckeskolan utökas från   
    300 mnkr till 308 mnkr med anledning av att idrottshallarna byggs enligt  
    alternativ B4. 
2. Om det är möjligt ska båda hallarna vara delbara. 
3. Det ska tas fram två förslag på exteriör för hallarna som ska överlämnas till     
   arbetsutskottet innan bygglovsprocessen inleds. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se Beslutsgång 
 

 Ärendet 

 I samband med kommunstyrelsens beslut, §23/2019, om igångsättningstillstånd samt 
 riktpris för investeringsprojektet Nybyggnad Lyckeskolan noterades riktpriset för skolan  
 till 240 miljoner kronor och idrottshallarna till 60 miljoner kronor (mnkr).  

 Idrottshallarna var vid tidpunkten inte planerade i detalj och flera tänkbara lösningar 
 utvärderades. Kommundirektörens styrgrupp lovade därför under ärendets beredning 
 att återkomma till politiken i hallfrågan så fort utvärderingen var färdig.  

 Ärendets behandling 

 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april 2019. 

  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 24 april 2019 § 102. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 maj § 86 och föreslår följande:            

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Investeringsbudgeten för projektet nybyggnation Lyckeskolan utökas från   
    300 mnkr till 308 mnkr med anledning av att idrottshallarna byggs enligt  
    alternativ B4. 
2. Om det är möjligt ska båda hallarna vara delbara. 
3. Det ska tas fram två förslag på exteriör för hallarna som ska överlämnas till     
   arbetsutskottet innan bygglovsprocessen inleds. 

Dagens sammanträde 

         Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) med instämmande från Tomas Ekberg (M),  
Elise Benjaminsson (M) och Mattias Krantz (SD) yrkar att det byggs en hall 
med plats för 500 åskådare och servering. Hallen placeras för att optimera om-
rådet för bostäder, skola och parkering.  

 
Lisa Dahlberg (S) med instämmande från Jan Karlsson (L), Lo Göthberg  
Larsson (MP), Niklas Herneryd (L), Håkan Andersson (S), Anita Lomander (S), 
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Ulf Dahlberg (S), Birgitta Andersson (S), Ylva Hultén (S), Jessica Rodén (S) Leif 
Sternfeldt (L) och Peter Landgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Elise Arnell (KD) med instämmande Lars inge Andersson (KD) yrkar att det 
byggs två hallar enligt alternativ A till kostnad. 
 
Arthur Thiry (V) yrkar att det byggs en hall med läktare, kafé och att hallen är 
delningsbar.   

 
Ann Iberius Orrvik (M) lämnar följande tilläggsyrkande: att när de nybyggda 
lokalerna utrustas ska de i första hand göras med inom kommunen befintlig ut-
rustning. I andra hand inköp av ny utrustning. Återbruk och miljötänk i enlighet 
med Agenda 2030. 

Beslutsgång 

          Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens,  
Tomas Johanssons (M), Elise Arnells (KD) eller Arthur Thirys (V) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M), Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik 
(M), Ylva Höglund (M), Elise Benjaminsson (M), Bengt Ferm (M), Bo Kindström 
(SD), Natalia E Henriksson (SD), Jarl Krüger (SD), Mattias Krantz (SD), Inga-
Maj Krüger, Siv Scarborough, Sara Lindwall (SD), Lennart Svensson (SD), Elise 
Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD), Per-Olof Hermansson (KD) och Freddy 
Jensen (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Ann Iberius  
Orrviks (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 

          Votering begärs. 

 
          Följande beslutsgång godkänns: 
          Ja-röst för att avslå yrkandet. 
          Nej-röst för att bifalla yrkandet 
 
          Voteringen verkställs. 
 

Med 28 ja-röster och 21 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
antar kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen avstår två ledamöter. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M), Elise Benjaminsson (M),  
Ylva Höglund (M), Tomas Ekberg (M), Bengt Ferm (M), Elise Arnell (KD),  
Lars-Inge Andersson (KD), Per-Olof Hermansson (KD), Mattias Krantz (SD), 
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Lennart Svensson (SD),  
Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD) och Siv Scarborough 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsanteckning från Arthur Thiry (V) 
Vi inser behovet men anser att BUN har betydligt större investeringsbehov än 
vad kommunens skatteintäkter medger i kapital- och ökade driftskostnader. Vi 
anser att det är ansvarslöst att nu satsa ytterligare investeringsmedel på ett 
”önskebehov” dvs. två idrottshallar istället för en väl tilltagen, delningsbar hall. 
Vi vill påminna om att hela projektet med den nya Lyckeskolan inte fanns bland 
de investeringskalkyler i ”Lokalutredningen för skolornas framtida behov.” Vi 
ser att mycket av föreskole- och grundskoleverksamhet bedrivs i lokaler med 
stora renoverings- och nybyggnadsbehov. Det vill vi investera i, i första hand. 
 
Protokollsanteckning från Elise Arnell (KD) 
Kristdemokraterna i Mark har förespråkat en hall i Kinna, främst på grund av 
ekonomi men också på grund av att marken kan utnyttjas på bättre sätt. Ge-
nom processen har vi inte fått gehör för vårt förslag och har därför lagt ett 
jämkningsförslag om två idrottshallar men utan stor läktare. Detta hade sparat 
kommunen åtskilliga miljoner. Vi känner också oro för att budget för hallarna i 
Kinna inte kommer att räcka och att detta kommer ta resurser från andra nöd-
vändiga satsningar.  

Beslutet expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 
          Barn- och utbildningsnämnden 
          Kultur- och fritidsnämnden 

_______________ 
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§ 86/2019                 Dnr 2019–87 003 

Arbete med klimatanpassning              

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Arbetet med klimatanpassningar är strategiskt viktigt. Därför ska alla kommu-
nala verksamheter arbeta med klimatanpassning. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V), Freddy Jensen (V) och 
Lö Göthberg Larsson (MP) reserverar mot beslutet till förmån för eget  
yrkande. 
 

Ärendet 

Klimatförändringarna är en realitet redan idag och kommer enligt den senaste forsk-

ningen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade temperatu-

rer, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer i framtiden. 

Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett sam-

hälle som står robust inför klimatförändringar”.  

Handlingsplanen riktar sig i första hand till tjänstemän och politiker i länets kommu-

ner, samt till Länsstyrelsens medarbetare. Handlingsplanen gäller för år 2018–2020. 

Därefter kommer planen att revideras. Varje kommun ansvarar för att prioritera uti-

från sina förutsättningar. Handlingsplanen innehåller också rekommenderade åtgärder 

på kommunal nivå för att anpassa länets kommuner till de pågående och framtida kli-

matförändringarna. Ärendets syfte är att klimatanpassningsarbete ska genomsyra den 

kommunala verksamheten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019  
§ 84. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat den 9 maj § 74 och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Arbetet med klimatanpassningar är strategiskt viktigt. Därför ska alla kommunala 

verksamheter arbeta med klimatanpassning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Freddy Jensen (V) yrkar att fullmäktige beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut 

i KSAU § 84 2019 med 1 förändring: 

- Fullmäktige ger kommunens miljöstrateg, inte kommunstyrelsen, i uppdrag att  

  inrätta en arbetsgrupp 

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till Freddy Jensens (V) yrkande. 

Håkan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Freddy  
Jensens (V) yrkande eller om yrkande avslås och finner att yrkandet avslås. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V), Freddy Jensen (V) och 
Lö Göthberg Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget  
yrkande. 

Beslutet expedieras till 

            Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
________________ 
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 § 87/2019                 Dnr 2019–90 106 

Förslag till miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen         

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att delta i projektet och bidra till en region 

där vi tar globalt ansvar för miljöinsatserna inom Sjuhärad och som ska 
skapa en hållbar framtid.  

 
2. Kommunfullmäktige ger uppdrag till alla nämnder och bolag att bidra till  

projektets genomförande.  
 
3. Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommundirektören att samordna 

kommunens bidrag till projektet. Kommundirektören ska sammanställa 
och presentera arbetet till kommunfullmäktige. 

 
4. Kommunstyrelsen ska följa och rapportera arbetet till kommunfullmäktige  

årligen. 

Ärendet 

Destination Boråsregionen är ett treårigt projekt som pågår 2018–2020. Projektets 

syfte är att skapa en organisation med långsiktigt hållbar struktur för miljöstrategisk 

samverkan i Boråsregionen för att effektivisera arbetet med att uppfylla Boråsregion-

ens prioriterade miljömål i VG2020. 

Projektets mål är: 

• En gemensam bild om ett hållbart Sjuhärad 

• En gemensam handlingsplan 

Projektledaren startade sitt arbete i maj 2018 och det första mötet ägde rum i novem-

ber 2018. Från Marks kommun deltog Miljöchef och miljöstrateg på mötet. 

Marks kommun ska delta i projektet och bidra till en region där vi tar globalt ansvar 

för miljöinsatserna inom Sjuhärad och som ska skapa en hållbar framtid.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 10 april 2019 § 85. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 maj § 75 och föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att delta i projektet och bidra till en region där vi tar  
globalt ansvar för miljöinsatserna inom Sjuhärad och som ska skapa en hållbar fram-
tid.  

Kommunfullmäktige ger uppdrag till alla nämnder och bolag att bidra till projektets 
genomförande.  
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Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommundirektören att samordna kommunens bi-
drag till projektet. Kommundirektören ska sammanställa och presentera arbetet till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska följa och rapportera arbetet till kommunfullmäktige årligen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Freddy Jensen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
____________ 
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             § 88/2019                                    Dnr 2015–113 612 

 Svar motion om alternativ till gymnasieskola (MOD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Fortsatt arbete pågår i kommunen med att utveckla det kommunala  
aktivitetsansvaret, men det bör inte ske i form av att det skapas en alternativ 
verksamhet.  
 
Motionen anses därmed besvarad. 
 

Ärendet 

Jan-Ola Gustafsson (MOD) har den 19 februari 2015 lämnat in en motion om att barn- 
och utbildningsnämnden ska utreda behovet av och möjligheterna att starta en alter-
nativ verksamhet för de ungdomar som inte går i gymnasieskolan. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 12 april 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 24 april 2019 
§ 111. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat den 9 maj 2019 § 76 och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Fortsatt arbete pågår i kommunen med att utveckla det kommunala aktivitetsansva-
ret, men det bör inte ske i form av att det skapas en alternativ verksamhet.  

Motionen anses därmed besvarad.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnden 
Jan-Ola Gustafsson (MOD) 
________________ 
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§ 89/2019                Dnr 2019–70 003 

Upphävande av riktlinjer för markanvisning och försäljning av kom-
munens mark 2015-01-29 kf § 6 

Kommunfullmäktiges beslut 
Riktlinjer för markanvisning och försäljning av kommunens mark 2015-01-29 
KF § 6 upphävs. 
 

Ärendet 

Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska alla kommu-
ner som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisning. Mark och explo-
atering på Samhällsutvecklingsenheten har tagit fram förslag på riktlinjer för kommu-
nal mark, markanvisning och exploateringsavtal. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 26 februari 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars 2019 § 
58  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 maj 2019 § 88 och föreslår  
följande:  

 
Riktlinjer för markanvisning och försäljning av kommunens mark 2015-01-29 
KF § 6 upphävs. 

Beslutsgång 

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

            Beslutet expedieras till 

 Plan- och byggnadsnämnden 
 Samhällsutvecklingsenheten 
 _____________ 
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§ 90/2019                 Dnr 2018–620 101                 

Fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
  
Till ny ersättare utses: 
 
Paul Holmberg  Sandryd Nordgården 5 519 95 Tostared  
 

Ärendet 
Weal Alkordi (S) har i en skrivelse från den 12 april 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i äldreomsorgsnämnden.  

 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga valet av nya ersättare på samman-
trädet den 25 april 2019. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulla Lätt (S) föreslår att: 
 
Paul Holmberg   Sandryd Nordgården 5  519 95 Tostared 
 
utses till ny ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Paul Holmberg (S) Kan utses till ny ersättare och  
finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Paul Holmberg (S) 
Äldreomsorgsnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 91/2019                 Dnr 2014–214 115                 

Godkännande av ändrad folkbokföring för nämndeman vid Borås 
Tingsrätt (S) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Kommunfullmäktige beviljar att Georg Kvibro (S) får ha kvar sitt uppdrag  
under resterande tjänstgöringstid. 
 

Ärendet 
Georg Kvibro (S) har i en skrivelse från den 6 maj 2019  
begärt att få fortsätta som nämndeman under resterande tjänstgöringstid 
trots flytt till annan kommun.  

 
Enligt 4 kap. 8 § rättegångsbalken får kommunfullmäktige besluta att en 
nämndeman som till följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar får ha 
kvar sitt uppdrag under resten av tjänstgöringstiden, den 31 december 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar att Georg Kvibro (S) får ha 
kvar sitt uppdrag under resterande tjänstgöringstiden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Georg Kvibro (S) 
Borås Tingsrätt 
_____________ 
 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 28(32) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-05-28 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 92/2019                 Dnr 2018–719 432                  

Entledigande och fyllnadsval av ombud i Viskans vattenråd (S) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Bo Petersson (S) entledigas från uppdraget som ombud i Viskans vattenråd. 
 
Till nytt ombud utses: 
 
Håkan Andersson  Första Vallåsgatan 4 511 58 Kinna 
 

Ärendet 
Bo Petersson (S) har i en skrivelse från den 13 maj 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ombud i Viskans vattenråd.  

 
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 

Ulla Lätt (S) föreslår att: 
 
Håkan Andersson  Första Vallåsgatan 4 511 58 Kinna 
 
Utses till nytt ombud 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Bo Petersson (S) från 
uppdraget som ombud och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Håkan Andersson (S) kan utses till nytt ombud för  
Viskans vattenråd och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Bo Petersson (S) 
Håkan Andersson (S) 
Viskans vattenråd 
_____________ 
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§ 93/2019                 Dnr 2018–615 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Maja Bornefalk (M) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och  
utbildningsnämnden 
 
Fyllnadsvalet av ny ersättare bordläggs till nästa sammanträde. 
 

Ärendet 
Maja Bornefalk (M) har i en skrivelse från den 19 maj 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 
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 fyllnadsvalet av ny ersättare bordläggs till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Maja Bornefalk (M) från 
uppdraget som ersättare och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ersät-
tare och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Maja Bornefalk (M) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 94/2019                 Dnr 2018–618 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och  
fritidsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Birgitta Gustafsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Laila Neck  Dala Skogsbacka 519 91 Istorp 
 

Ärendet 
Birgitta Gustafsson (S) har i en skrivelse från den 22 maj 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  

 
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 

Ulla Lätt (S) föreslår att:  

 
Laila Neck   Dala Skogsbacka 519 91 Istorp 
 
utses till ny ersättare 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Birgitta Gustafsson (S) som  

ersättare och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Laila Neck (S) kan utses till ny ersättare i kultur- och  

fritidsnämnden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Birgitta Gustafsson (S) 

Laila Neck (S) 

Kultur- och fritidsnämnden  

Lön- och ekonomiservice 

_____________ 
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Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående  
IS-återvändare 
 
Ärendet 

Natalia E Henriksson (SD) har den 24 april 2019 lämnat in en  
interpellation som är ställd till kommunstyrelsens ordförande angående IS-återvän-

dare.  

 
Interpellationen lästes upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019. 

Dagen sammanträde  

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S) besvarar interpellationen  
 

Natalia E Henriksson (SD) och Lisa Dahlberg (S) inleder med varsitt debattinlägg i dis-
kussionen innan den övergår till en allmän diskussion om ärendet. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
 

Ärendet 

Lars-Inge Andersson (KD) har den 24 april 2019 lämnat in en interpellation som är 
ställd till plan- och byggnadsnämndens ordförande om möjligheten till byggnation ut-

anför tätorterna 

 
Interpellationen lästes upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019. 

 
Till dagens sammanträde har plan- och byggnadsnämndens ordförande Pontus  

Johansson (C) förberett ett svar på interpellationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva-Karin Torhem Arnell (C) föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Eva-Karin Torhem Arnells 

yrkande och finner att så sker. 

_____________ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 


