
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(49) 
 Kommunfullmäktige  

 2019-06-19 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Skene, klockan 18.00-22.22 

Ajournerat klockan 19.20-19.40, 21.05-21.10 

  
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  

 S Håkan Andersson tjänstgör för Ulla Lätt  

 S Ulf Dahlberg kl. 18.00- 21.20 §§ 97–105 

 S Yasin Abbes tjänstgör Ulf Dahlberg kl. 21.20-22.00 

 §§ 106–116 

 S Daniel Fleck tjänstgör för Ulf Dahlberg kl. 22.00-22.22  

§§ 117–124 

 S  Anita Lomander  

 S Efkan Üstündag 

 S  Helena Johansson  

 S  Pauli Kuitunen 

 S Birgitta Andersson  

 C Stefan Brunander 

 C Leif Sternfeldt  

 C Lena Ferm Hansson  

 C Pontus Johansson 

 C Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Stig Andreasson tjänstgör för Frida Arnell 

 L  Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L  Rolf Hallberg tjänstgör för Jan Karlsson  

 M Tomas Johansson  

 M Ann Iberius-Orrvik 

 M Ylva Höglund tjänstgör för Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M Peter Branshöj tjänstgör för Elise Benjaminsson  

 M  Rolf Skarin 

 M  Tomas Ekberg 

 M Charlotta Bornefalk tjänstgör för Bengt Ferm 

 KD Ruth-Marie Engström tjänstgör för Elise Arnell 

 KD Lars-Inge Andersson  

 KD  Per-Olof Hermansson kl. 18.53-22.22 §§ 104–124 

 V Karin Jageby 

 V Arthur Thiry  
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 V Cecilia Wiklund  

 V  Emil Persson Torgerson 

 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 Glenn Glansin tjänstgör för Ida Ahlgren  

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Yasin Abbes kl. 18.00-21.20 §§ 97–105 

 S Petra Vogel kl. 18.00-21.20 §§ 97–105 

 S Daniel Fleck kl. 18.00-22.00 §§ 97–116 

 L Stina Isaksson 

 MP Lars-Olof Sandberg 

 SD Siv Scarborough kl. 18.00-21.49 §§ 97–116 

 SD Ingela Karlsson kl. 18.00-21.10 §§ 97–105 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

   

   

Utses att justera Gisella Olsson och Peter Branshöj, ersättare Ann Iberius-Orrvik 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 26 juni 2019,  

 klockan 16:00. 

  

  

Underskrifter Sekreterare    § 97–124 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Gisella Olsson  Peter Branshöj 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunfullmäktige §§ 97–124 
 
Sammanträdesdatum 2019-06-19 
 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2019-06-26 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-07-18 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrlid 
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 Tjänstgörande  § 105 beslutsgång 2 

  Ja     Nej Avstår 

S Lisa Dahlberg x   

S Peter Landgren x   

S AnnSofi Tureson x   

S Bo Petersson x   

S Urban Jernberg x   

S Christopher Thorsson x   

S Jessica Rodén x   

S Ylva Hultén x   

S Håkan Andersson 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 Gisella Olsson x   

C Ulla-Maj Persson x   

C Stig Andreasson x   

L  Niklas Herneryd x   

L Maria Aronsson Dahl x   

L  Rolf Hallberg x   

M Tomas Johansson   x  

M Ann Iberius-Orrvik   x  

M Ylva Höglund  x  

M Magnus Lilliecrona  x  

M  Peter Branshöj  x  

M Anders Lindahl - - - 

M  Rolf Skarin  x  

M  Tomas Ekberg  x  

M Charlotta Bornefalk  x  

KD  Ruth-Marie Engström  x  

KD Lars-Inge Andersson  x  

KD  Per-Olof Hermansson  x  

V Karin Jageby  x  

V  Arthur Thiry  x  

V Cecilia Wiklund  x  

V  Emil Persson Torgerson  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 Glenn Glansin  x  

C Eva-Karin Torhem Arnell x   

 Resultat 27 23  
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 Tjänstgörande  § 105 beslutsgång 3 

  Ja     Nej Avstår 

S Lisa Dahlberg x   

S Peter Landgren x   

S AnnSofi Tureson x   

S Bo Petersson x   

S Urban Jernberg x   

S Christopher Thorsson x   

S Jessica Rodén x   

S Ylva Hultén x   

S Håkan Andersson 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 Gisella Olsson x   

C Ulla-Maj Persson x   

C Stig Andreasson x   

L  Niklas Herneryd x   

L Maria Aronsson Dahl x   

L  Rolf Hallberg x   

M Tomas Johansson  x   

M Ann Iberius-Orrvik    x 

M Ylva Höglund x   

M Magnus Lilliecrona x   

M  Peter Branshöj x   

M Anders Lindahl - - - 

M  Rolf Skarin x   

M  Tomas Ekberg  x  

M Charlotta Bornefalk  x  

KD  Ruth-Marie Engström  x  

KD Lars-Inge Andersson  x  

KD  Per-Olof Hermansson  x  

V Karin Jageby  x  

V  Arthur Thiry  x  

V Cecilia Wiklund  x  

V  Emil Persson Torgerson  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 Glenn Glansin x   

C Eva-Karin Torhem Arnell x   

 Resultat 35 13 2 
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 Tjänstgörande  § 105 beslutsgång 4 

  Ja     Nej Avstår 

S Lisa Dahlberg x   

S Peter Landgren x   

S AnnSofi Tureson x   

S Bo Petersson x   

S Urban Jernberg x   

S Christopher Thorsson x   

S Jessica Rodén x   

S Ylva Hultén x   

S Håkan Andersson 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 Gisella Olsson x   

C Ulla-Maj Persson x   

C Stig Andreasson x   

L  Niklas Herneryd x   

L Maria Aronsson Dahl x   

L  Rolf Hallberg x   

M Tomas Johansson   x  

M Ann Iberius-Orrvik   x  

M Ylva Höglund  x  

M Magnus Lilliecrona  x  

M  Peter Branshöj  x  

M Anders Lindahl - - - 

M  Rolf Skarin  x  

M  Tomas Ekberg  x  

M Charlotta Bornefalk  x  

KD  Ruth-Marie Engström  x  

KD Lars-Inge Andersson  x  

KD  Per-Olof Hermansson  x  

V Karin Jageby  x  

V  Arthur Thiry  x  

V Cecilia Wiklund  x  

V  Emil Persson Torgerson  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 Glenn Glansin  x  

C Eva-Karin Torhem Arnell x   

 Resultat 27 23  
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 97 

  

Meddelanden § 98 

  

Remiss av nya motioner § 99 

  

Anmälan av nya medborgarförslag § 100 

  
Kommundirektören har ordet § 101 
  
En samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor § 102 

  

Svar på interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande § 103 

om möjligheten till byggnation utanför tätorterna   

  

Bildande av naturreservat Stampatorgs ljunghed § 104 

  

Aprilrapport 2019 för Marks kommun § 105 

  

Fastställande av reviderade ramar § 106 

  

Budget 2019 för kommunkoncernen efter revidering av respektive § 107 

bolagsstyrelse   

  

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning (VA) § 108 

, utökning med Sjödal, Öresjö och Skene 2:1  

  

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag § 109 

  

Redovisning av obesvarade motioner § 110 

  

Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag § 111 

  

Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder § 112 

fattat om medborgarförslag  

  

Svar på motion parkeringsplats för husvagn/husbil (S) § 113 

  

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads  § 114 

kommunalförbund  

  

Budget och verksamhetsplan 2019 – Boråsregionen  § 115 
Sjuhärads kommunalförbund  
  
Utökad investeringsram för om- och tillbyggnad Horredshallen § 116 
  
Utökad budget samt medfinansierings och samverkansavtal för § 117 
GCM-väg och överföringsledning Skene-Berghem  
  
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (M) § 118 
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Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och  § 119 
servicenämnden (SD)  
  
Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD) § 120 
  
Entledigande och fyllnadsval av suppleant i styrelsen för  § 121 
Spinnerskan i Mark AB (S)  
  
Entledigande av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige § 122 
(S)  
    
Entledigande och fyllnadsval av uppdraget som huvudman i  § 123 
Sparbanken Sjuhärad (KD)  
  
Fråga till ordförande för äldreomsorgsnämnden § 124 
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            § 97/2019  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
-   Meddelanden- Revisionsrapport Resursfördelning grundskolan: Barn i  
    behov av särskilt stöd 
 
-   Remiss av nya motioner- Motion om HRL och först hjälpen (SD) 
 
-  Remiss av nya motioner – Motion om att minska matsvinnet i Marks  
   kommun verksamheter (M) 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag – Medborgarförslag om att bygga en    
    utomhusskatepark i Marks kommun 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag – Medborgarförslag om att lägga gräs     
    på i Älekulla grusfotbollsplan Hyssna 
 
-   Entledigande av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige (S) 
 
-   Entledigande och fyllnadsval av uppdraget som huvudman i Sparbanken    
    Sjuhärad (KD)  
 
-   Fråga till ordförande för äldreomsorgsnämnden 
 
-   Bildande av naturreservat Stampatorgs ljunghed 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
              

-   Meddelanden- Revisionsrapport Resursfördelning grundskolan: Barn i  
    behov av särskilt stöd 
 
-   Remiss av nya motioner- Motion om HRL och först hjälpen (SD) 
 
-   Remiss av nya motioner – Motion om att minska matsvinnet i Marks  
    kommuns verksamheter (M) 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag – Medborgarförslag om att bygga en    
    utomhusskatepark i Marks kommun 
 
-   Anmälan av nya medborgarförslag – Medborgarförslag om att lägga gräs     
    på i Älekulla grusfotbollsplan  
    Hyssna 
 
-   Entledigande av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige (S) 
 
-   Entledigande och fyllnadsval av uppdraget som huvudman i Sparbanken    
    Sjuhärad (KD)  
 
-   Fråga till ordförande för äldreomsorgsnämnden 
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-   Bildande av naturreservat Stampatorgs ljunghed 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 98/2019   

Meddelanden 

A)                                      Dnr 2019–333 106 
 

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning 2018 
 
B)                                      Dnr 2019–333 106  

 
Tolkförmedling Väst - Interkontrollplan 
 
C) 
 
Inbjudan till BoHäM den 26 augusti 2019 
 
D)                                         Dnr 2019–465 106 
 
SKL:s sammanträdesplan för 2020 
 
 
E)                                          Dnr 2019–468 001  
 
Information om nya rökfria miljöer och kommunernas ansvar 
 
F)                                           Dnr 2019-515 04 
 
Revisionsrapport Resursfördelning grundskolan: Barn i behov av särskilt stöd 

________________ 
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            § 99/2019  

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 
2019-05-15- 2019-06-19 

                                         Motion om HRL och första hjälpen (SD)                        Barn- och utbildningsnämnden 

 

                                   Motion om att minska matsvinnet i Marks                     Teknik- och servicenämnden 

                                   kommuns verksamheter (M) 

 
_______________ 
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           § 100/2019 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dnr 2019–499 531 
Medborgarförslag om sommarlovskort 2020 överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-522 33 
Medborgarförslag om att bygga en utomhusskatepark i Marks kommun 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut med 
hörande av teknik- och servicenämnden. 
 
Dnr 2019-507 82 
Medborgarförslag om att lägga gräs på Älekulla grusfotbollsplan överlämnas 
till kultur- och fritidsnämnden 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. 
 

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 2019–499 531 
Medborgarförslag om sommarlovskort 2020 överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-522 33 
Medborgarförslag om att bygga en utomhusskatepark i Marks kommun 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut med 
hörande av teknik- och servicenämnden. 
 
Dnr 2019-507 82 
Medborgarförslag om att lägga gräs på Älekulla grusfotbollsplan överlämnas 
till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut med hörande av 
teknik- och servicenämnden. 
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Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
 
______________ 
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§ 101/2019                                            

Kommundirektören har ordet 

Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar om aktuella frågor som rör 
Marks kommun och bland annat nämns att: 
- Antalet sjukskrivningar har börjat minska i kommunen i jämförelse med  
  nivån som var år 2016.  
- Marks kommun har genomfört en enkät bland kommunens anställda där de  
  har fått svara på frågor om trivs på arbetsplatsen mm. 
- Resultat från enkäten kommer kommuniceras till anställda i kommunen.  

 
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_____________ 
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           § 102/2019                 Dnr 2018–446 109 
 

 En samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser,  

integration, flyktingmottagning, svenska för invandrare, studie- och  
     yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verksamhet med start  
     1 januari 2020. Verksamheten organiseras av förvaltningschef på  
     barn-   och utbildningsförvaltningen med barn- och utbildningsnämnden 
     som huvudman. Kommundirektören får i uppdrag att inför starten av den 
     nya enheten påbörja förberedelsearbetet snarast så att verksamheten kan   
     starta den 1 januari 2020. 
 
2. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för utförandet av arbetsmark-

nadspolitiska insatser i den del som insatsen berör naturvårdlagets verk-
samhet men verksamheten styrs på uppdrag av den nya verksamheten på 
barn- och utbildningsnämnden. 

 
3. Barn- och utbildningsnämnden ska vara anställningsmyndighet för all per-

sonal inklusive kommunens samtliga bidragsanställningar.  
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta nya arbetssätt  

     och rutiner för bidragsanställningar. 
 

4. Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett särskilt utskott som hanterar 
den del av verksamheten som den samlade enheten för arbetsmarknads-
frågor har hand om. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast till  
kommunfullmäktige i november 2019 återkomma med förslag till  
sammansättning av utskottet samt ändring av styrdokument med anled-
ning härav, inkluderande reglementet för barn- och utbildningsnämnden 
samt arvodesreglementet. 

 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet kompletteras med att barn- och  

utbildningsnämnden även ansvarar för arbetsmarknadsfrågor,  
  arbetsmarknadspolitiska insatser samt mottagning och insatser för  
       nyanlända. 
2. 1 § kompletteras med att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de 

uppgifter som kommunen har enligt lagarna (1991:1109) om uppdrags-
utbildning i vissa fall, (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, (2016:38) om motta-
gande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, (2010:197) om an-
svar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och 
(2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända samt enligt för-
ordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

3. Övriga uppgifter för barn- och utbildningsnämnden är att ha strategiskt 
ansvar och samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågor och arbets-
marknadspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för samordning av 
kommunens integrationsfrågor och feriearbete. 

4. Delegering ges från kommunfullmäktige att barn- och  
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utbildningsnämnden får besluta i följande kategorier av ärenden, under  
       förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars   
       av större vikt för kommunen: Teckna avtal med Migrationsverket om   
       mottagandet av ensamkommande barn respektive med länsstyrelsen om    
       mottagandet av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

 
Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande:  
1. 2 § ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för operativa ar-

betsmarknads- och sysselsättningsfrågor. 
2.   
Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande: 
1. 1 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre har strategiskt ansvar och 

samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågorna. 
2. 5 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre ska samordna och  

administrera anställningar med stöd och anställningar i form av offentligt       
       skyddade arbeten.  
3. 6 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre är arbetslöshetsnämnd. 
4. 7 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre ansvarar för kommunens 
      arbete med etableringsinsatser för nyanlända invandrare enligt lagen 
     (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och   
      även ansvara för de uppgifter som kommunen har enligt lagen   
      (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra   
      utlänningar. 
5. 8 § ändras så att kommunfullmäktige inte längre delegerar till  
      kommunstyrelsen att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande      
      av ensamkommande barn respektive med länsstyrelsen om mottagandet  
      av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
Ändringarna i reglementena gäller från och med den 1 januari 2020. 
  
Kommunfullmäktige noterar redaktionell ändring av reglementet för  
socialnämnden från och med den 1 juli 2019 med anledning av den nya lagen 
om tobak och liknande produkter. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen remitterade den 26 september 2018, § 164, förslaget avse-
ende en samlad enhet/förvaltning för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor 
och försörjningsstöd till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
yttrande om förslaget. Yttranden har inkommit från barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 mars 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april 2019  
§ 92. 
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 9 maj 2019 § 178  
och föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
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1. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska  
satser, integration, flyktingmottagning, svenska för invandrare,  
studie- och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verksamhet 
med start 1 januari 2020. Verksamheten organiseras av förvaltningschef 
på barn-   och utbildningsförvaltningen med barn- och utbildningsnämn-
den som huvudman. Kommundirektören får i uppdrag att inför starten av 
den nya enheten påbörja förberedelsearbetet snarast så att verksam-
heten kan starta den 1 januari 2020. 

 
2. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för utförandet av  

arbetsmarknadspolitiska insatser i den del som insatsen berör naturvård-
lagets verk-samhet men verksamheten styrs på uppdrag av den nya 
verksamheten på barn- och utbildningsnämnden. 

 
3. Barn- och utbildningsnämnden ska vara anställningsmyndighet för all 

personal inklusive kommunens samtliga bidragsanställningar.  
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta nya arbetssätt  

     och rutiner för bidragsanställningar. 
 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet kompletteras med att barn- och  

utbildningsnämnden även ansvarar för arbetsmarknadsfrågor,  
  arbetsmarknadspolitiska insatser samt mottagning och insatser för  
       nyanlända. 
2. 1 § kompletteras med att barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de 

uppgifter som kommunen har enligt lagarna (1991:1109) om uppdrags-
utbildning i vissa fall, (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, (2003:1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, (2016:38) om motta-
gande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, (2010:197) om an-
svar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och 
(2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända samt enligt för-
ordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

3. Övriga uppgifter för barn- och utbildningsnämnden är att ha strategiskt 
ansvar och samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågor och arbets-
marknadspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för samordning av 
kommunens integrationsfrågor och feriearbete. 

4. Delegering ges från kommunfullmäktige att barn- och  
utbildningsnämnden får besluta i följande kategorier av ärenden, under  

       förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars   
       av större vikt för kommunen: Teckna avtal med Migrationsverket om   
       mottagandet av ensamkommande barn respektive med länsstyrelsen om    
       mottagandet av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande:  
1. 2 § ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för operativa ar-

betsmarknads- och sysselsättningsfrågor.  
 
Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande: 
1. 1 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre har strategiskt ansvar och 

samordningsansvar för arbetsmarknadsfrågorna. 
2. 5 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre ska samordna och  

administrera anställningar med stöd och anställningar i form av offentligt       
       skyddade arbeten.  
3. 6 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre är arbetslöshetsnämnd. 
4. 7 § ändras så att kommunstyrelsen inte längre ansvarar för kommunens 
      arbete med etableringsinsatser för nyanlända invandrare enligt lagen 
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     (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och   
      även ansvara för de uppgifter som kommunen har enligt lagen   
      (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra   
      utlänningar. 
5. 8 § ändras så att kommunfullmäktige inte längre delegerar till  
      kommunstyrelsen att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande      
      av ensamkommande barn respektive med länsstyrelsen om mottagandet  
      av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) med instämmande av Lars-Inge Andersson (KD), Niklas 
Herneryd (L), Leif Sternfeldt (C), Lisa Dahlberg (S) och Lo Göthberg Larsson 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Tomas Johanssons (M)  
tilläggsyrkande enligt följande:  
-  Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett särskilt utskott som hanterar den    
   del av verksamheten som den samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor  
   har hand om. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast till  
   kommunfullmäktige i november 2019 återkomma med förslag till  
   sammansättning av utskottet samt ändring av styrdokument med anledning    
   härav, inkluderande reglementet för barn- och utbildningsnämnden samt  
   arvodesreglementet. 

 
Mattias Krantz (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med  
följande motivering: 
Sverigedemokraterna tillgodoser barn- och utbildningsnämndens önskemål 
om mer information om de nya uppdragen, de ekonomiska förutsättningarna, 
organisation, lokalförsörjningen, och att få yttra sig innan beslut fattas.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras på dagens  
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagens  
sammanträde. 

Reservation 
Inga-Maj Krüger (SD), Mattias Krantz (SD), Lennart Svensson (SD), Sara Lindwall 
(SD), Bo Kindström (SD), Natalia E Henriksson (SD), Glenn Glansin (SD) och  
Jarl Krüger (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
samt Tomas Johanssons (M) tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Kommunfullmäktige noterar redaktionell ändring av reglementet för socialnämnden 

från och med den 1 juli 2019 med anledning av den nya lagen om tobak och liknande 

produkter. 

 
Övriga ändringar i reglementena gäller från och med den 1 januari 2020. 
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Beslutet expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen  

______________ 
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§ 103/2019                 Dnr 2019–363 220 

Svar på Interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande 
om möjligheten till byggnation utanför tätorterna 
 
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 kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2019 hade plan- och byggnads-

nämndens ordförande Pontus Johansson (C) förberett ett svar på interpellationen. 

 

Ärendet bordlades på sammanträdet den 28 maj 2019 § 96. 

Dagens sammanträde 
 

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Pontus Johansson (C) besvarar in-
terpellationen. 
 
Lars-Inge Andersson (KD) och Pontus Johanson (C) inleder med varsitt inlägg 
i diskussionen innan den övergår i en allmän diskussion om ärendet. 

 

_____________ 
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              § 104/2019                                   Dnr 2018–680 438 

 
Bildande av naturreservat Stampatorgs ljunghed  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- Det område som avgränsats på beslutskartan skyddas som naturreservat 

med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808). 
- Reservatets namn ska vara Naturreservatet Stampatorgs ljunghed. 
- Fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken med mera Skötselplanens övergri-
pande mål ska gälla utan begränsning i tid. 

- För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 § förord-
ningen om områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning skall bedri-
vas i enlighet med upprättat skötselplan. 

- Förvaltare av reservatet ska vara Marks kommun. 
-    Teknik- och servicenämnden är budgetansvariga för driften av  
      naturreservatet och uppmanas att beakta detta i budgetprocessen. 
 

Ärendet 

Miljönämnden har beslutat att överlämna till kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige förslag till naturreservatet Stampatorgs Ljunghed för antagande, § 25/2019. 

Marks kommun har en pågående lantmäteriförrättning för att kommunen ska få lagfart 
på naturreservatets område. 

Bildandet av naturreservatet kommer att få ekonomiska konsekvenser i form av sköt-
sel och årlig drift. 30 november 2018 skickade Miljönämnden förslag till naturreservat 
på remiss. Kommunstyrelsen yttrade sig utan erinran, KSAU § 47/2019 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 maj 2019. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni 2019 § 171. 

 

Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 19 juni 2019 § 132 och  

                                föreslår följande:   

re 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Det område som avgränsats på beslutskartan skyddas som naturreservat med stöd 
av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808). 

- Reservatets namn ska vara Naturreservatet Stampatorgs ljunghed. 

- Fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om om-
rådesskydd enligt miljöbalken med mera Skötselplanens övergripande mål ska 
gälla utan begränsning i tid. 

- För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7 
kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om områ-
desskydd (1998:1252). Vård och förvaltning skall bedrivas i enlighet med upprät-
tat skötselplan. 
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- Förvaltare av reservatet ska vara Marks kommun. 

- Teknik- och servicenämnden är budgetansvariga för driften av  
naturreservatet och uppmanas att beakta detta i budgetprocessen 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) med instämmande från Tomas Johansson (M), Karin Jageby (V) och 
Mattias Krantz (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Miljönämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Naturvårdsverket  
Skogsstyrelsen 
Havs- och vattenmyndigheten 
Riksantikvarieämbetet 
Jordbruksverk 
Lantmäterimyndigheten 
Trafikverket 
Sveriges geologiska undersökning 
 
________________ 
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             § 105/2019                                   Dnr 2019–234 042 

 Aprilrapport 2019 för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner aprilrapport 2019 för Marks kommun. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder uppmanas att driva en 

verksamhet i balans med budget. 
 
3. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran att redovisa ett  

underskott om 4,4 mkr för verksamheten flyktingmottagande av ensam-
kommande. 

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

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kom-
munens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2019 samt en prognos 
för resten av året. Ärendet kan komma att kompletteras till behandlingen i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2019 med eventuella framställ-
ningar som nämnder och styrelser gjort i samband med att de har behandlat 
sina respektive Aprilrapporter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 maj 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019 § 
136  
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 22 maj 2019 § 99 och föreslår 
följande: 
 
Kommunfullmäktige godkänner aprilrapport 2019 för Marks kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder uppmanas att driva en verk-
samhet i balans med budget. 
 
Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran att redovisa ett  
underskott om 4,4 mkr för verksamheten flyktingmottagande av  
ensamkommande. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (M) med instämmande av Tomas Johansson (M) och  
Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Arthur Thiry (V) med Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar att socialnämnden ska 
få redovisa ett underskott om 4,4 mkr för verksamheten flyktingmottagande 
av ensamkommande. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 25(49) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-06-19 

   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Lars-Inge Andersson (KD) med instämmande av Tomas johansson (M), 
Inga-Maj Krüger (SD), Karin Jageby (V), Peter Branshöj (M) och Ylva Höglund 
(M) yrkar att äldreomsorgsnämnden får överskrida sin ram med 5,5 mkr för 
verksamhetsåret 2019.  

 
Tomas Johansson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden tillåts att överskrida sin 
ram 2019 med kostnaden för väktarbevakning av bibliotek. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt att-sats 1 och att-sats 2 i 

kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 

 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avslår eller bifaller Lars-Inge  
Anderssons (KD) 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 27 ja-röster och 23 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige    
  avslår yrkandet.  

 

Reservation 

Sara Lindwall (SD), Natalia E Henriksson (SD), Mattias Krantz (SD), Lars-Inge Anders-

son (KD), Per-Olof Hermansson (KD), Bo Kindström (SD), Tomas Johansson (M), Jarl 

Krüger (SD), Tomas Ekberg (SD), Karin Jageby (V), Lennart Svensson (SD), Charlotta 

Bornefalk (M), Emil Persson Torgerson (V), Cecilia Wiklund (V), Inga-Maj Krüger (SD), 

Ruth-Marie Engström (KD), Glenn Glansin (SD), Arthur Thiry (V), Ann Iberius-Orrvik, 

Ylva Höglund (M), Rolf Skarin (M), Magnus Lilliecrona (M) och Per Branshöj reserverar 

sig mot beslutet. 

 

Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avslår eller bifaller Arthur Thirys    
(V) 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 35 ja-röster och 13 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige    
  avslår yrkandet. Vid omröstningen avstår två ledamöter. 
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Reservation 
  Arthur Thiry (V), Karin Jageby (V), Cecilia Wiklund (V), Emil Persson  
  Torgerson (V) och Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsgång 4 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avslår eller bifaller   
Tomas Johanssons (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 27 ja-röster och 23 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige   
  avslår yrkandet. 
 
  Reservation 
  Tomas Johansson (M), Ann Iberius-Orrvik (M), Ylva Höglund (M), Magnus  
  Lilliecrona (M), Peter Branshöj (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M),  
  Charlotta Bornefalk (M), Ruth-Marie Engström (KD), Lars-Inge Andersson    
  (KD), Per-Olof Hermansson (KD), Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V),  
  Cecilia Wiklund (V), Emil Persson Torgerson (V), Mattias Krantz (SD),  
  Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger, Lennart Svensson (SD),  
  Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD) och Glenn Glansin  
  (SD) reserverar sig mot beslutet.    

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
________________ 
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  § 106/2019                 Dnr 2019–14 042 

  Fastställande av reviderade ramar  

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderade ramar för 2020 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2020–2023 
tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. 
 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2020 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2019. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseende reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång 
 

Ärendet 

Budgeten för 2019–2022 fastställdes av kommunfullmäktige i december 
2018. Enligt kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag 
och resurser för de två kommande verksamhetsåren. För år två görs i nästföl-
jande budgetprocess i princip endast justeringar utifrån förändringar i befolk-
ningens sammansättning samt andra omvärldsförändringar av väsentlig bety-
delse. Detta för att skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för 
nämnder och verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2019 i samband med att 
anvisningarna för budget 2020–2023 fastställdes att föreslå kommunfullmäk-
tige reviderade ramar 2020 redan till junisammanträdet 2019. Nämnderna 
kan därefter planera sin verksamhet genom att ta fram en nämndplan för 
2020 med detta beslut som grund. Om nämndplanerna beslutas senast i okto-
ber månad ges även förvaltningarna ett tidsutrymme att ta fram verksam-
hetsplaner för kommande verksamhetsår innan detta startar. Slutligt beslut 
av Budget 2020–2023 tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. Eventuella för-
ändrade uppdrag och resurser till nämnderna får därefter tas om hand genom 
att nämndplanerna justeras.  
 
Fokus på nämndernas planeringsarbete bör i den ordinarie budgetprocessen 
ligga på planeringsramarna följande år. 
 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 6 maj 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019 § 137  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2019 § 100  

och föreslår följande: 

 
Reviderade ramar för 2020 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2020–2023 
tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. 
 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2020 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2019. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar att äldreomsorgsnämnden och socialnämnden ska ha 
oförändrade ramar för år 2020 och istället ska teknik- och servicenämndens 
ram minskas med 5 miljoner kr genom effektiviseringar. 
 
Lisa Dahlberg (S) med instämmande av Tomas Johansson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

eller Arthur Thirys (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutare enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V) och Emil Persson Torgerson (V) 

reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet expedieras till  

Alla nämnder och bolag i Marks kommun 

 
_______________ 

   

   
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 29(49) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-06-19 

   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

             § 107/2019                                   Dnr 2019–53 041 

 Budget 2019 för kommunkoncernen efter revidering av respektive  
 bolagsstyrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns. 
 

Ärendet 

I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotterbolag ges 
bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det aktuella budgetå-
ret. Kommunfullmäktige godkänner de av bolagen reviderade budgetarna i samband 
med aprilrapporten. De avkastnings- och soliditetskrav som fullmäktige fastställt 
måste tillgodoses även i de reviderade budgetarna. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet den 24 april 2019 § 107. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 
 § 118.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2019 § 101 och förslår 
följande: 
 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen god-

känns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar omkommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

            Beslutet expedieras till  

Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Mark Kraftvärme AB 
Marks Fastighets AB 
  

          ______________ 
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  § 108/2019                 Dnr 2019–296 303 

  Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning (VA), 
  utökning med Sjödal, Öresjö och Skene 2:1             

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och ett nytt  

verksamhetsområde för dagvatten fastighet i omvandlingsområdet Sjödal 
daterade 2019-02-25 fastställs.     

2. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Öresjö daterade  
     2019-02-25 fastställs. 
3. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i exploaterings-

område Skene 2:1 daterade 2019-02-25 fastställs. 
 

 Ärendet 

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

 Sedan beslutet fattades har kommunen byggt ut VA-nätet till Solvik och Hyssna 2:1,   
 där förslag på nya verksamhetsområden behandlas under våren 2019. 

    Teknik- och servicenämnden har i beslut §41/2019 föreslagit en utökning med  
    verksamhetsområde för:  

•  vatten och spillvatten och ett nytt verksamhetsområde för ”dagvatten fastighet” i    
 omvandlingsområdet Sjödal, 

•  vatten och spillvatten i området Öresjö, 

•  vatten, spill- och dagvatten i exploateringsområdet Skene 2:1,   

 Ärendets behandling 

 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 april 2019. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 119.  

 

 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2019 § 102 och  

 föreslår följande: 

 
         Kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och ett nytt verksamhetsområde för   
     dagvatten fastighet i omvandlingsområdet Sjödal daterade 2019-02-25 fastställs.  

2. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Öresjö daterade  
     2019-02-25 fastställs. 

3. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i exploateringsområde  
     Skene 2:1 daterade 2019-02-25 fastställs. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker.  

Beslutet expedieras till      

Teknik- och servicenämnden   

_______________ 
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  § 109/2019                 Dnr 2019–418 101 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade 
medborgarförslag. 
 

 

Ärendet               

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

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

det att medborgarförslaget väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäk-

tiges sammanträde ordinarie sammanträden i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret har den 3 maj 2019 upprättat en förteckning över  

obesvarade medborgarförslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 123.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2019 § 103 

och föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade  

medborgarförslag. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

______________ 
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§ 110/2019                  Dnr 2019–418 101 
 
Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade 
motioner. 
 

Ärendet               

Enligt 30 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

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

motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges  

sammanträde ordinarie sammanträden i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret har den 3 maj 2019 upprättat en förteckning över  

obesvarade motioner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 124. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärenden 22 maj 2019 § 104 och föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade motioner. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

          _______________ 
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 § 111/2019                  Dnr 2019–418 101 
 
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 

Ärendet 

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska nämnderna två  

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

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

fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.  

 

Nämnderna har tagit fram förteckningar över de medborgarförslag som inte  

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

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen från  

nämnderna av obesvarade medborgarförslag, och finner att så sker.  

Beslutet expedieras till 

Alla nämnderna i Marks kommun 

            ________________ 
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§ 112/2019                 Dnr 2019–418 101 
 
Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat om medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 
 

 

Ärendet  
Enligt 31 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen  

och övriga nämnder som handlägger medborgarförslag löpande informera  

kommunfullmäktige om de beslut som fattas i ärendena.  

 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har tagit fram förteckningar över de  

medborgarförslag som kommunstyrelsen och respektive nämnd har fattat  

beslut om.  

 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna redovisningen av  

beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i medborgarförslag  

och finner att så sker.  

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder i Marks kommun 
________________ 
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             § 113/2019                                   Dnr 2016–199 315 

 Svar på motion om parkeringsplats för husvagn/husbil (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Önskemålet om lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil, som kommu-
ninvånare kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/husbil, läm-
nas till plan- och byggnadsnämnden att ha med sig vid planläggning av be-
byggelse. 
 
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa parkeringsplatser på 
kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 
 

Ärendet 

AnnSofi Tureson (S) har den 14 april 2016 lämnat in en motion som är rubricerad 
”Uppställningsplats husvagn/husbil” och föreslår att Marks kommun upplåter och iord-
ningställer lämplig mark för ändamålet. Motionären har senare tydliggjort att hennes 
förslag är att kommunen ordnar lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil som 
kommuninvånarna kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/ husbil.  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 mars 2018 § 26 och föreslog att: 

- Kommunen ska inte i egen regi tillhandahålla uppställningsplatser för  

husvagnar/husbilar, då det innebär konkurrensbegränsande offentlig säljverksam-

het. För det fall någon är intresserad av att iordningsställa uppställningsplatser på 

kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall. 

Motionen anses härmed besvarad 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2018 § 41 beslutat att återremittera ärendet för 

att besvara syftet i motionen. 

Ett nytt tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret är daterad den 12 
april 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet den 24 april 2019 § 112. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 120. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2019 § 105 och  

föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Önskemålet om lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil, som kommuninvånare 

kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/husbil, lämnas till plan- och 

byggnadsnämnden att ha med sig vid planläggning av bebyggelse. 

För det fall någon är intresserad av att iordningsställa parkeringsplatser på kommu-
nens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall. 
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Motionen anses härmed besvarad. 

Ledamöternas förslag till beslutet 

Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

AnnSofi Tureson (S) 
Plan- och byggnadsnämnden 
 
________________ 
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              § 114/2019                 Dnr 2019–345 106 

 Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads  
 kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Förslaget till årsredovisning 2018 för Sjuhärads kommunalförbund  
godkänns. 
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beviljas  
ansvarsfrihet för år 2018. 
 

Ärendet 

Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för 

2018 för antagande av medlemskommunerna och prövning av ansvarsfrihet. Av redo-

visningen framgår att årets resultat blev 0,8 mnkr och att det egna kapitalet uppgick 

till 10,5 mnkr per 31 december 2018.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 april 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019 § 125  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2019 § 106 och  

föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Förslaget till årsredovisning 2018 för Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan om ansvarsfrihet och föreslår att 

direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 

år 2018.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag och finner 

att så sker. 

            Beslutet expedieras till  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
_______________ 
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             § 115/2019                                   Dnr 2018–713 106 

 Budget och verksamhetsplan 2019 – Boråsregionen Sjuhärads  
 kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 
för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 
 

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2018-12-07 att 
översända budget och verksamhetsplan till medlemskommunerna för godkännande.  

Budget och verksamhetsplan tas fram varje år i enlighet med förbundsordningen. 
Medlemsavgiften för år 2019 är beslutad till 78 kronor/invånare varav 41 kronor för 
finansiering av basverksamhet och 37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Med-
lemsavgiften är oförändrad sedan 2018. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 26 april 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 maj 2019  
§ 126 och föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2019 § 107 och   
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna budget och  
verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

_______________ 
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              § 116/2019                 Dnr 2019–358 042 

 Utökad investeringsram för om- och tillbyggnad Horredshallen 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för projektet till 26,25 

mnkr. 
2. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkost-

nadseffekter i kommande budgetprocess. 
3. Teknik- och servicenämnden uppmanas att vid slutredovisningen av  

projektet särskilt redovisa hur kostnaderna och utgifterna fördelats på 
driftunderhåll, investeringsunderhåll, om- och tillbyggnad. 

 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har efter genomförd upphandling konstaterat att investe-
ringsutgiften för projektet om- och tillbyggnad av Horredshallen blir 6 mnkr högre än 
den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten. Nämnden har därför be-
gärt en utökning av investeringsbudgeten (tsn 2019-05-16 § 73) med 6 mnkr till totalt 
26,25 mnkr. Samtidigt begär nämnden ett förnyat igångsättningstillstånd av kommun-
styrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 maj 2019. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni 2019 § 157. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 juni 2019 § 112 och  

föreslår följande: 
 

-  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka  
   investeringsbudgeten för projektet till 26,25 mnkr. 
-  Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens  
   driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess. 
-  Teknik- och servicenämnden uppmanas att vid slutredovisningen av  
   projektet särskilt redovisa hur kostnaderna och utgifterna fördelats på    
   driftunderhåll, investeringsunderhåll, om- och tillbyggnad. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Kultur- och fritidsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 

_____________ 
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             § 117/2019                                  Dnr 2019–358 042 

 Utökad budget samt medfinansierings- och samverkansavtal för    
 GCM-väg och överföringsledning Skene- Berghem 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projektet 13701 

Överföringsledning Skene – Berghem utökas med 6,5 mnkr till totalt 20,7 
mnkr. 

2. Medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket godkänns. 
3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna medfinansierings-och 

samverkansavtalet med Trafikverket för GCM-väg Skene – Berghem och 
överföringsledning. Beräknade framtida utgifter (3,6 mnkr) relaterade till 
avtalet kostnadsförs 2019 under gemensamma verksamheter.  

4. Kommunfullmäktige noterar projekttotalen 8,2 mnkr för GCM-väg Skene – 
Berghem. Projektet finansieras inom teknik- och servicenämndens  
investeringsram för GCM-vägar och slutredovisas efter färdigställande. 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i § 61/2019 ansökt om igångsättningstillstånd och 
utökad investeringsbudget om 6,5 mnkr till 20,7 mnkr för att genomföra projektet 
överföringsledning Skene - Berghem.  

I samma paragraf har teknik- och servicenämnden även begärt igångsättningstillstånd 
och fastställande av projekttotalen 8,3 mnkr för en gång-, cykel-, och mopedväg 
(GCM).  

I samband med byggnationen av GCM-vägen och överföringsledningen krävs vissa åt-
gärder med anledning av placeringen vid sidan av järnvägen. Det handlar om bygg-
nation av ett panelstängsel och en ny plankorsning i Berghem. Ett medfinansierings- 
och samverkansavtal med Trafikverket behöver ingås för att reglera ansvarsfördel-
ningen och parternas ekonomiska åtaganden. För avtalets giltighet behöver det under-
tecknas av parterna senast den 30 juni 2019 och åtgärderna påbörjas senast den 31 
december 2022.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 22 maj 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni 2019 § 158. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 juni 2019 § 113 och föreslår följande: 

- Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projektet 13701  
  Överföringsledning Skene – Berghem utökas med 6,5 mnkr till totalt 20,7 mnkr. 

-  Medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket godkänns. 

-  Kommundirektören får i uppdrag att underteckna medfinansierings-och  
   samverkansavtalet med Trafikverket för GCM-väg Skene – Berghem och  
   överföringsledning. Beräknade framtida utgifter (3,6 mnkr) relaterade till avtalet    
   kostnadsförs 2019 under gemensamma verksamheter.  

-   Kommunfullmäktige noterar projekttotalen 8,2 mnkr för GCM-väg Skene –  
    Berghem. Projektet finansieras inom teknik- och servicenämndens investeringsram  
    för GCM-vägar och slutredovisas efter färdigställande. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 118/2019                 Dnr 2018–615 101                 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Till ny ersättare utses 
 
Håkan Mauritzson Guntorp Rovegården 1 511 96 Berghem 
 

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

 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga valet av ny ersättare på sammanträ-
det den 28 maj 2019. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att: 
 
Håkan Mauritzson   Guntorp Rovegården 1 511 96 Berghem 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om Håkan Mauritzson (M) kan utses till ny ersättare i   
 och finner att så sker.  

 Beslutet expedieras till 

 Håkan Mauritzson (M) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Lön- och ekonomiservice 
 _____________ 
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§ 119/2019                 Dnr 2018–617 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och  
servicenämnden (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Kathrin Larsson (-) entledigas från uppdraget som ersättare i teknik- och  
servicenämnden. 
 
Till ny ersättare utses 
 
Lars Bertil Rystrand  Lasseberggatan 2 511 62 Skene 
 

Ärendet 
Kathrin Larsson (-) har i en skrivelse från den 4 juni 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i teknik- och servicenämnden.  

 
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: 
 
Lars-Bertil Rystrand Lasseberggatan 2 511 62 Skene 

 
utses till ny ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Kathrin Larsson (-) från upp-

draget som ersättare och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Lars Bertil Rystrand (SD) kan utses till ny ersättare och finner 

att så sker.  

Beslutet expedieras till 

Kathrin Larsson (-) 

Lars Bertil Rystrand (SD) 

Teknik- och servicenämnden  

Lön- och ekonomiservice 

_____________ 
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§ 120/2019                 Dnr 2014–214 115                  

Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Fyllnadsvalet av ny nämndeman bordläggs till nästa sammanträde. 
 

Ärendet 
Per-Olof Hermansson (KD) har från och med den 21 maj entledigats från sitt  
uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt. Med Anledning av detta hemstäl-
ler tingsrätten att ny nämndeman utses för tiden efter den 21 maj till och 
med 31 december 2019. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att fyllnadsvalet av ny nämndeman  
bordläggs till nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ny  
ersättare och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 121/2019                 Dnr 2018–633 107                 

Entledigande och fyllnadsval av suppleant i styrelsen för  
Spinnerskan i Mark AB (S) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Barbro Petersson (S) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för 
Spinnerskan i Mark AB. 
 
Fyllnadsvalet av ny ersättare bordläggs till nästa sammanträde.  
 

Ärendet 
Barbro Petersson (S) har i en skrivelse från den 7 juni 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i styrelsen för Spinnerskan i Mark AB.  

 
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 

Christopher Thorsson (S) föreslår att fyllnadsvalet av suppleant bordläggs till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Barbro Petersson (S) från  

uppdraget som suppleant och finner att så sker.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ny suppleant 

och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Barbro Petersson (S) 

Spinnerskan i Mark AB 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 122/2019                 Dnr 2018–552 101                 

Entledigande av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige (S) 

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

Ärendet 
Karolina Manskog (S) har i en skrivelse från den 12 juni 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 Karolina Manskog (S) 
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 

Karolina Manskog (S) 
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 123/2019                 Dnr 2018–739 143                 

Entledigande och fyllnadsval av uppdraget som huvudman i  
Sparbanken Sjuhärad (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Lars-Inge Andersson (KD) entledigas från uppdraget som huvudman i  
Sparbanken Sjuhärad. 
 
Till ny huvudman utses 
 
Ola Andreasson  Olofsred Björkelid 511 98 Hyssna 
 

Ärendet 
Lars-Inge Andersson (KD) har i en skrivelse från den 13 juni 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som huvudman i Sparbanken Sjuhärad.  

 
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-Inge Andersson (KD) föreslår att: 

          Ola Andreasson             Olofsred Björkelid 511 98 Hyssna 

          utses till ny huvudman.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Lars-Inge Andersson (KD) från               

uppdraget som huvudman och finner att så sker.  

Ordföranden frågar om Ola Andreasson (KD) kan utses till ny huvudman och finner att 

så sker. 

Beslutet expedieras till 

Lars-Inge Andersson (KD) 
Ola Andreasson (KD) 
Sparbanken Sjuhärad 
_____________ 
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§ 124/2019                 Dnr 2019–528 730                 

Fråga till ordförande för äldreomsorgsnämnden 

Ärendet 
Inga-Maj Krüger (SD) har den 18 juni 2019 inkommit med en fråga ordföran-
den för äldreomsorgsnämnden om måltider på äldreboenden. 

Dagens sammanträde 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
Äldreomsorgsnämndens ordförande Ulla-Maj Perssons (C) meddelar att hon 
avser att besvara frågan på nästa sammanträde.  
 
_____________ 

 

 

 


