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 Kommunfullmäktige 
 2019-09-26 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 – 21.05 
Paus klockan 19.25 – 19.45.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren 
 S AnnSofi Tureson 
 S Bo Petersson 
 S Fredrik Tureson tjänstgör för Urban Jernberg 
 S Christopher Thorsson 
 S Jessica Rodén 
 S Ylva Hultén 
 S Ulla Lätt 
 S Håkan Andersson tjänstgör för Ulf Dahlberg 
 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 Frida Arnell tjänstgör för Stig Andreasson 
 L Niklas Herneryd 
 L Maria Aronsson Dahl 
 L Jan Karlsson 
 M  Tomas Johansson 
 M Ann Iberius Orrivk 
 M Pär-Erik Johansson 
 M Magnus Lilliecrona 
 M Elise Benjaminsson 
 M Anders Lindahl 
 M Rolf Skarin 
 M Tomas Ekberg 
 M Bengt Ferm 
 KD Elise Arnell 
 KD Lars-Inge Andersson 
 KD Rut-Marie Engström tjänstgör för Per-Olof Hermansson 
 V Karin Jageby 
 V Arthur Thiry 
 V -  
 V Emil Persson Torgerson 
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 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, klockan 18.10-21.05  
 L Stina Isaksson klockan 18.00-20.50 
 M Peter Branshøj 
 M Charlotta Bornefalk 
 MP Lars-Olof Sandberg 
 SD Andreas Nilsson 
 SD Ingela Karlsson 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Jana Nilsson, vice ordförande lokala säkerhetsnämnden 

Ringhals § 131 
  Ulf Karlsson, vice VD Ringhals § 131 

 
  Andreas Ahagen, säkerhetschef § 131 
  

 
Utses att justera Ulla-Maj Persson (C) och Ann Iberius-Orrvik (M) 

Ersättare Tomas Johansson (M) 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset i Kinna, den 7 oktober 

klockan 12.00. 
  
Underskrifter Sekreterare  § 125-152 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Torhem Arnell   
     
 Justerande    
 Ulla-Maj Persson  Ann Iberius-Orrvik 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 125-152 
 
Sammanträdesdatum 2019-09-26 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-10-07 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-10-29 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
Förändring av ärendelistan § 125 
  
Allmänhetens frågestund  § 126 
  
Meddelanden § 127 
  
Remiss av nya motioner § 128 
  
Anmälan av nya medborgarförslag § 129 
  
Kommundirektören har ordet  § 130 
  
Information från lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraft-
verk  

§ 131 

  
Enkel fråga till ordförande i äldreomsorgsnämnden  § 132 
  
Väg 156  § 133 
  
Årsredovisning 2018 – Sjuhärads Samordningsförbund § 134 
  
Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför 
mandatperioden 2022-2025  

§ 135 

  
Genomlysning investeringsprojekt i Marks kommun § 136 
  
Revisionsreglemente för Marks kommun § 137 
  
Justering av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB vad gäller drift 
utan vinstsyfte  

§ 138 

  
Förslag på hur arbetet med barn och unga i riskzonen kan  
utvecklas avseende samarbete, kvalité och resursbehov  

§ 139 

  
Nya avgifter utifrån lagen om tobak och liknande  
produkter 

§ 140 

  
Motion om förenklat bygglov till solenergianläggningar (S) § 141 
  
Motion om måltidsstrategi (C)  § 142 
  
Svar på motion om fysisk aktivet på schemat varje skoldag i grund-
skolan (C) 

§ 143 

  
Val av nämndemän 1 januari 2020 - 31 december 2023 § 144 
  
Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD) § 145 
  
Fyllnadsval av styrelsesuppleant i Spinnerskan i Mark AB (S) § 146 
  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (S) § 147 
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Entledigande och fyllnadsval av ledamot i plan- och  
byggnadsnämnden (S) 

§ 148 

  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och service-
nämnden (V)  

§ 149 

  
Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (V) § 150 
  
Entledigande och fyllnadsval av revisor i Arvid Karlssons stiftelse  § 151 
  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritids- 
nämnden (KD) 

§ 152 
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§ 125/2019  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Meddelande om appell till kommunfullmäktige från Glokala Sjuhärad 
 
- Motion om kommunikationsplats för att samla in klagomål inom hälso- 

och sjukvård (MP) 
 
- Motion om tillståndsplikt för tiggeri (M) 
 
- Motion om barntrafikskola (SD) 
 
- Medborgarförslag om att Marks kommun omgående ser över sin  

information och kommunikationsverksamhet 
 
- Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (V) 
 
- Entledigande och fyllnadsval av revisor i Arvid Karlssons stiftelse 
 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

(KD) 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Meddelande om appell till kommunfullmäktige från Glokala Sjuhärad 

 
- Motion om kommunikationsplats för att samla in klagomål inom hälso- och 

sjukvård (MP) 
 

- Motion om tillståndsplikt för tiggeri (M) 
 

- Motion om barntrafikskola (SD) 
 

- Medborgarförslag om att Marks kommun omgående ser över sin  
information och kommunikationsverksamhet 
 

- Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (V) 
 

- Entledigande och fyllnadsval av revisor i Arvid Karlssons stiftelse 
 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) 

 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 126/2019  

Allmänhetens frågestund  
 
Allmänheten har getts möjlighet att skicka in frågor som rör den kommunala 
verksamheten. 
 
Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) läser upp de inkomna frågorna om 
bullerplank för bostadshus på väg 156, samt vad kommunen gör för att möta 
klimathotet. 
 
Plan- och byggnadsnämndens ordförande Pontus Johansson (C) besvarar 
frågan angående bullerplank för bostadshus på väg 156. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S) besvarar 
frågan angående vad kommunen gör för att möta klimathotet.  
 
_____________ 
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§ 127/2019   

Meddelanden    
a)          Dnr 2019-684 00                                
 
Appell från Glokala Sjuhärad 
  
  

________________ 
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§ 128/2019  

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 
2019-06-19 – 2019-09-26 
 
Motion om läxhjälp, (M) (KD)  Barn- och  

utbildnings- 
nämnden 

 
Motion om barntrafikskola (SD)   Barn- och  

utbildnings- 
nämnden med  
hörande av teknik- 
och service- 
nämnden 

 
Motion om kommunikationsplats   Kommunstyrelsen 
för att samla in klagomål inom  
hälso- och sjukvård (MP) 
 
Motion om tillståndsplikt för tiggeri (M) Kommunstyrelsen 
 
   
   

________________ 
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§ 129/2019  

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Dnr 2019-635 312 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Hedegärdssjön, överlämnas till 
teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-622 312 
Medborgarförslag om cykelväg utmed Viskadalsbanan, överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-618 82 
Medborgarförslag om frisbeegolfbana, överlämnas till teknik- och  
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-680 105 
Medborgarförslag om att Marks kommun omgående ser över sin information 
och kommunikationsverksamhet, överlämnas till kommunstyrelsen för hand-
läggning och beslut.  
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller 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. 25 § 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 3 kap. 9 § 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. 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Dnr 2019-635 312 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Hedegärdssjön, överlämnas till 
teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-622 312 
Medborgarförslag om cykelväg utmed Viskadalsbanan, överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut.  
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Dnr 2019-618 82 
Medborgarförslag om frisbeegolfbana, överlämnas till teknik- och  
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-680 105 
Medborgarförslag om att Marks kommun omgående ser över sin information 
och kommunikationsverksamhet, överlämnas till kommunstyrelsen för hand-
läggning och beslut.  
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 130/2019   

Kommundirektören har ordet    
Kommundirektör Mats Lilienberg ger kommunfullmäktige information om att 
Strömskolan i Kinna har invigt sin nya matsal.  
 
Den 25 september var kommundirektören med flera i Stockholm på  
konferensen ”Glokala Sverige”, som är ett kommunikations- och utbildnings-
projekt för att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland  
politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Frågor som  
diskuterades var bland annat vad myndigheter gör för att skapa ett hållbart 
samhälle.  
 
Marks kommun har lanserat sin värdegrund, med ”engagerade,  
omtänksamma och utvecklande” som ledord.  
 
Svenskt näringsliv har presenterat sin näringslivsranking, som rankar  
företagsklimatet i kommuner.  
 
Fullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.   
  

________________ 
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§ 131/2019   

Information från lokala säkerhetsnämnden vid Ringhalskärnkraftverk
   
Vice ordförande för lokala säkerhetsnämnden Jana Nilsson, vice VD Ulf  
Karlsson och säkerhetschef Andreas Ahagen ger kommunfullmäktige  
information om Ringhals kärnkraftverk. 
 
Antalet reaktorer kommer att minskas från fyra stycken till två stycken, tid-
planen för avvecklingen presenteras. Kvarvarande reaktorer kommer att  
producera el fram till år 2043.  
 
Resultatet av en undersökning gällande omvärldens förtroende för Ringhals 
presenteras.  
 
Fullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.   
  

________________ 
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§ 132/2019                 Dnr 2019–528 730                 

Enkel fråga till ordförande för äldreomsorgsnämnden 
Ärendet 
Inga-Maj Krüger (SD) har den 18 juni 2019 inkommit med en fråga till  
ordföranden för äldreomsorgsnämnden om måltider på äldreboenden.  
 
Frågan ställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019, § 
124, och kommunfullmäktige beslutade att frågan skulle besvaras vid dagens 
sammanträde. 

Dagens sammanträde 
Inga-Maj Krüger (SD) läser upp frågan.  
 
Äldreomsorgsnämndens ordförande Ulla-Maj Persson (C) besvarar frågan. 
 
Frågeställaren och den som besvarar frågan får därefter göra debattinlägg 
innan diskussionen avslutas.  
 
_____________ 
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§ 133/2019 Dnr 2019–529 311 

Väg 156  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marks kommun vill åstadkomma, och kommer arbeta för att; Väg 156 blir en 
mötesseparerad 2+1väg, en förbifart byggs i Skene. Åtgärderna är viktiga för 
att förbättra säkerheten på och omkring väg 156 och för att korta restiden 
Mark-Göteborg. 
 
Reservation 
Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Väg 156 förbinder Marks kommun med Göteborgsregionen. Vägen behöver 
rustas upp dels för att förbättra säkerheten och dels för att korta restiden för 
de resenärer som trafikerar vägen.  
 
För att tydliggöra för externa aktörer om kommunens intentioner för väg 156 
kan det anses motiverat att kommunfullmäktige fattar ett beslut kring  
ärendet. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni 2019, § 
174. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 148, där  
följande föreslås: 
 
Marks kommun vill åstadkomma, och kommer arbeta för att; Väg 156 blir en 
mötesseparerad 2+1väg, en förbifart byggs i Skene. Åtgärderna är viktiga för 
att förbättra säkerheten på och omkring väg 156 och för att korta restiden 
Mark-Göteborg. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Mattias Krantz (SD) föreslår följande tillägg: Marks kommun vill åstadkomma, 
och kommer arbeta för att; Väg 156 blir en mötesseparerad 2+1väg, en förbi-
fart byggs i Skene. Åtgärderna är viktiga för att förbättra säkerheten på och 
omkring väg 156 och för att korta restiden Mark-Göteborg. Oskyddade  
trafikanters säkerhet ska särskilt beaktas.   
 
Tomas Johansson (M), Pär-Erik Johansson (M), Peter Landgren (S), Leif 
Sternfeldt (C), Niklas Herneryd (L), Elise Arnell (KD), Mattias Krantz (SD), 
Lisa Dahlberg (S) och Bengt Ferm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens  
förslag. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker.  
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Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Mattias Krantz 
(SD) tilläggsförslag, och finner att förslaget avslås.  
 
Reservation 
Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet.  
 
Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning till kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-26, ärendet 
om väg 156.  
 
För att det inte ska råda några tvivel om vart (MP) står i frågan om en förbi-
fart av väg 156 i Skene så bifogar vi en protokollsanteckning med anledning 
av vår reservation. 
 
Ärendet saknade helt underlag förutom kommunstyrelsens förslag till beslut 
om att bygga en förbifart Skene. Trots att det gjorts en Åtgärdsvalstudie av 
Trafikverket, och att denna hänvisades till i kommunfullmäktigedebatten, 
fanns den inte med som underlag till ärendet. Dock visar inte Åtgärdsvals- 
studien något annat än att dragning genom Skrålabäckravinen är det som  
ligger närmast till hands. 
 
Slutsatsen att vilja bygga en anslutning genom Skrålabäcksravinen var också 
det som kommunens politiker 2004 ansåg av de alternativ som då hade fram-
lagts av konsult. 
 
Vägreservat genom Skrålabäcksravinen har också ritats i karteringar allt  
sedan dess. (MP) förordade en annan av de föreslagna dragningarna istället - 
en mer västlig. För det ska understrykas att (MP) är absolut för att få bort den 
tunga trafiken genom Skene. (MP) har förordat det alternativ som vi uppfattat 
som bäst ur både trafikhänseende, med så få stigningar som möjligt, natur-
värdeshänseende och rekreationshänseende. (MP) la också fram dessa då  
politiken tog fram ny Översiktsplan, men fick inget gehör för invändningarna 
att exploatera Skrålabäcksravinen. 
 
När det gäller naturvärden är tillrinningsområdet från Hedgärdessjön genom 
Skrålabäcken till Viskan dels klassat som nationellt viktigt och dels har  
Skrålabäcksravinen tidigare varit ett fokusområde i Naturvårdsprogrammet. 
2015 plockades plötsligt fokusområdet Skrålabäcksravinen bort utan  
anledning eller förklaring, trots att röster höjdes för att det skulle vara kvar 
som fokusområde. Vi i (MP) uppfattar detta vara en smyganpassning för att 
kunna göra en framtida vägdragning. 
 
Nu när ärendet om en förbifart Skene av väg 156, med anslutning till väg 41, 
kommit upp i kommunfullmäktige uppfattar vi i (MP) det som ett sätt att 
bädda för att alla partier skall ställa sig bakom en vägdragning, i och med att 
man undviker att nämna Skrålabäcksravinen. Vi i (MP) kan inte ställa oss 
bakom ett sådant här beslut, dels då det saknas underlag och dels då vi redan 
vet vad den absoluta majoriteten av politiken anser, nämligen att exploatera 
Skrålabäcksravinen. 
 
Lo Göthberg Larsson 
________________ 
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§ 134/2019 Dnr 2019-348 106  

Årsredovisning 2018 – Sjuhärads samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marks kommun beviljar förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisions- 
berättelse 2018 för Sjuhärads samordningsförbund. Förbundets medlemmar 
har att, var för sig, godkänna årsredovisningen och pröva frågan om styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juli 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, 
§ 178.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 149, där  
följande föreslås: 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bevilja förbundsstyrelsens  
ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, och finner 
att så sker.  
 
Expedieras till: 
Sjuhärad samordningsförbund 

________________ 
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§ 135/2019 Dnr 2019-659 001 

Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför  
mandatperioden 2022-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till uppdrag och organisering av över-
synen av den politiska organisationen 2022-2025. 
 
Samtliga partiers gruppledare meddelar kommunsekreteraren namnet på den 
representant som kommer att ingå i arbetsgruppen senast den 20 oktober 
2019. 

Ärendet 
I god tid inför varje mandatperiod bör den politiska organisationen prövas och 
eventuella förslag till ändringar arbetas fram. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018, § 113, att i syfte att se över 
nämndsorganisationen ska arbetsgruppen för översyn av den politiska  
organisationen i Marks kommun inför mandatperioden 2022-2025 tillsättas 
och påbörja sitt arbete under år 2019. Kommunfullmäktiges presidium  
föreslår därför att det tillsätts en arbetsgrupp för översyn av den politiska  
organisationen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande förutsätts leda gruppens arbete. I arbets-
gruppen bör samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige 
ingå. Varje parti utser en ledamot och en ersättare som kan delta vid  
ledamots förfall. 

Ärendets behandling 
Skrivelse av kommunfullmäktiges presidium den 4 september 2019, där  
följande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till uppdrag och organisering av över-
synen av den politiska organisationen 2022-2025. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår presidiets  
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Ordföranden föreslår att samtliga partiers gruppledare meddelar kommun- 
sekreteraren namnet på den representant som kommer att ingå i arbets- 
gruppen senast den 20 oktober 2019.  
 
Förslaget antas.  

Expedieras till: 
Samtliga nämnder, styrelser och kommunala råd 
Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige 
_______________ 
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§ 136/2019 Dnr  2018-493 29 

Genomlysning investeringsprojekt i Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen i rapporten noteras. 
 
Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att: 
 
- Omgående, senast 30 oktober 2019, till kommunstyrelsen redovisa en 
plan för hur nämnden kan förstärka förvaltningens kompetens, organisation 
och processer avseende investeringsprojekten. 
 
- Nämnden ska också senast till den 30 oktober 2019 redovisa hur 
arbetet kring planering och kommunikation kring bygginvesteringar och 
reinvesteringar har förbättrats. 
 
- Ta fram förslag till kommunstyrelsen på skriftliga riktlinjer för 
Investeringsprojekten. 
 
- Starta arbetet med att ta fram en byggprocess inklusive tekniska krav och 
anvisningar för kommunens fastigheter. 

Ärendet 
Marks kommun har behov av att genomföra ett antal större bygginvesteringar 
och reinvesteringar inom kommunen under perioden 2019 till 2028. Det är av 
stor vikt att kommunen har en organisation och ett arbetssätt som kan möta 
behoven. Kommunstyrelsen har därför uppdragit åt kommundirektören att ut-
reda och kartlägga investeringsbehov, organisation och processer samt ge 
förslag på förändringar och förbättringar. Till stöd för analysen har kommun-
direktören låtit göra en genomlysning av Marks kommuns investeringsprojekt. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat ärendet den 11 juni § 173. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 141, där  
följande föreslås: 
 
Informationen i rapporten noteras. 
 
Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att: 
 
- Omgående, senast 30 oktober 2019, till kommunstyrelsen redovisa en 
plan för hur nämnden kan förstärka förvaltningens kompetens, organisation 
och processer avseende investeringsprojekten. 
 
- Nämnden ska också senast till den 30 oktober 2019 redovisa hur 
arbetet kring planering och kommunikation kring bygginvesteringar och 
reinvesteringar har förbättrats. 
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- Ta fram förslag till kommunstyrelsen på skriftliga riktlinjer för 
Investeringsprojekten. 
 
- Starta arbetet med att ta fram en byggprocess inklusive tekniska krav och 
anvisningar för kommunens fastigheter.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 137/2019 Dnr 2019-480 003 

Revisionsreglemente för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revisionsreglemente för Marks kommun ersätts med upprättat förslag.  
 
Följande tillägg görs i 1 §: ”På motsvarande sätt rapporterar lekmanna- 
revisorer och revisorer/auktoriserade revisorer i aktiebolagen och stiftelserna 
med granskningsrapporter respektive revisionsberättelser.” 
 
Giltighetstiden för revisionsreglemente är tills vidare, men ska ses över vart 
fjärde år.  

Ärendet 
Revisionsreglemente för Marks kommun antogs av kommunfullmäktige 2006 
och en översyn görs nu av det på initiativ av kommunens revisorer. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, 
§ 179. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 151, där  
följande föreslås: 

Revisionsreglemente för Marks kommun ersätts med upprättat förslag.  
 
Följande tillägg görs i 1 §: ”På motsvarande sätt rapporterar lekmanna- 
revisorer och revisorer/auktoriserade revisorer i aktiebolagen och stiftelserna 
med granskningsrapporter respektive revisionsberättelser.” 
 
Giltighetstiden för revisionsreglemente är tills vidare, men ska ses över vart 
fjärde år.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Valda revisorer 
Kommunens nämnder och bolag 

_______________ 
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§ 138/2019 Dnr 2018-526 107 

Justering av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB vad gäller drift 
utan vinstsyfte 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB revideras enligt följande: 
 
Ägaruppdraget ändras i fjärde stycket till att ange att Bolaget ska bedrivas ut-
ifrån det kommunala ändamålet med verksamheten och ta hänsyn till det 
övergripande målet om hållbar utveckling. Den av kommunfullmäktige fast-
ställda bolagsordningen samt den årligen fastställda budgeten ska vara  
styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget bedriver kommunal verksamhet 
utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna  
angivna i 2 kap. kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliserings- 
principen och självkostnadsprincipen. 
 
Punkt 3.1 om ekonomiskt mål ändras på så sätt att det inte längre anges att 
bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med  
hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till  
kommunens övergripande mål. I stället ska det endast anges att bolaget ska 
drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital. 
 
Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fast-
ställa de nu av kommunfullmäktige beslutade ändringarna av ägardirektivet 
för Spinnerskan i Mark AB. 

Ärendet 
Ägardirektivet för Spinnerskan i Marks AB behöver justeras för att stämma 
överens med vad bolagsordningen anger om att verksamheten ska bedrivas 
utan vinstsyfte. Detta utifrån beslut av styrelsen för Spinnerskan i Mark AB 
den 3 mars 2015, § 3, och den 11 juni 2019, § 46. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juli 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, 
§ 180. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 152, där  
följande föreslås:  
 
Ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB revideras enligt följande: 
 
Ägaruppdraget ändras i fjärde stycket till att ange att Bolaget ska bedrivas ut-
ifrån det kommunala ändamålet med verksamheten och ta hänsyn till det 
övergripande målet om hållbar utveckling. Den av kommunfullmäktige fast-
ställda bolagsordningen samt den årligen fastställda budgeten ska vara  
styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget bedriver kommunal verksamhet 
utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna  
angivna i 2 kap. kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliserings- 
principen och självkostnadsprincipen. 
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Punkt 3.1 om ekonomiskt mål ändras på så sätt att det inte längre anges att 
bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med  
hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till  
kommunens övergripande mål. I stället ska det endast anges att bolaget ska 
drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital. 
 
Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fast-
ställa de nu av kommunfullmäktige beslutade ändringarna av ägardirektivet 
för Spinnerskan i Mark AB.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Spinnerskan i Mark AB  

________________ 
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§ 139/2019 Dnr 2019–88 750  

Förslag på hur arbetet med barn och unga i riskzonen kan utvecklas 
avseende samarbete, kvalité och resursbehov 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige förklarar Socialnämndens uppdrag fullgjort. 
Ärendet 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (KF 2016-11-24 
§ 153) att, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden, utreda och återkomma med förslag på hur arbetet med barn 
och unga i riskzonen kan utvecklas avseende samarbete, kvalité och resurs-
behov. 
 
Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag (SN 2016-12-12 § 167) att 
genomföra en utredning och att inkomma med förslag på genomförande av 
uppdrag. 
 
Under 2017 utsåg den kommunala presidiegruppen och styrgruppen för det 
gemensamma barn- och ungdomsarbetet en arbetsgrupp för utredningen.  
Arbetsgruppen har bestått av följande representanter; verksamhetschef för 
elevhälsa, enhetschef för individ- och familjeomsorgen samt en av  
kommunens folkhälsosamordnare. 
 
Arbetsgruppen började med att definiera målgruppen utifrån åldersindelning. 
Därefter kartlades vilka faktorer som leder till att barn riskerar att hamna i en 
riskzon. När detta var klart, inventerades de befintliga stöd och insatser som 
finns för barn och unga i Marks kommun. När detta gjordes bekräftade det 
bilden av att tvärprofessionellt samarbete är av vikt och ett utvecklings- 
område. Omvärldsanalys genomfördes med perspektivet hur samverkan på-
går i andra kommuner. Utredningens är gjord utifrån kostnader, evidens- 
baserad praktik och förebyggande arbete. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bordlagt ärendet den 20 april 2019 § 91, 
den 8 maj 2019 § 127, samt behandlat ärendet den 11 juni § 169. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 140, där  
följande föreslås:  
 
Kommunfullmäktige förklarar Socialnämndens uppdrag fullgjort. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 

Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
______________ 
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§ 140/2019 Dnr 2019-467 806 

Nya avgifter utifrån lagen om tobak och liknande produkter 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om  
tobak och liknande produkter (LTLP). Tillståndsavgiften likställs med avgift för 
serveringstillståndsansökningar men kvoteras till 70 % motsvarande 8 400 kr 
per ansökan.  
 
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och 
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälnings-
avgift.  
 
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov 
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021. 

Ärendet 
Den 12 december 2018 beslutade Riksdagen om en lag om tobak och  
liknande produkter, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 
Lagen trädde i kraft 1 juli 2019. En av nyheterna i och med lagen är till-
ståndsplikt för handel med tobaksvaror. Kommunerna gavs i samband med 
införandet ett utökat tillsynsansvar jämfört med den tidigare lagstiftningen 
inom området.  
 
Socialnämnden har i § 54/2019 föreslagit att nya avgifter antas i Marks  
kommun med anledning av den nya lagen. Nämnden föreslår att avgiften  
likställs med avgifterna för serveringstillståndansökningar. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, 
§ 175 samt den 28 augusti 2019 § 195. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 152, där  
följande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om  
tobak och liknande produkter (LTLP). Tillståndsavgiften likställs med avgift för 
serveringstillståndsansökningar men kvoteras till 70 % motsvarande 8 400 kr 
per ansökan.  
 
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och 
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälnings-
avgift.  
 
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov 
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Socialnämnden  
 

________________ 
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§ 141/2019 Dnr 2017-87 233 

Motion om förenklat bygglov till solenergianläggningar (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionärens förslag till åtgärder är numera till stor del uppfyllda genom den 
lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2018 om bygglovsbefrielse för 
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 

Ärendet 
Ulf Dahlberg (S) har i en motion som kom in den 23 februari 2017 föreslagit 
att Marks kommun ska underlätta för den som överväger att investera i sol- 
energi genom att förenkla bygglovshanteringen och ta fram förenklade regler 
kring bygglov för solenergianläggningar för en- och tvåbostadshus.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, 
§ 176. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 146, där  
följande föreslås: 
 
Motionärens förslag till åtgärder är numera till stor del uppfyllda genom den 
lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2018 om bygglovsbefrielse för 
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Ulf Dahlberg (S) 
Plan- och byggnadsnämnden 
_____________ 
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§ 142/2019 Dnr 2016-354 460  

Motion om måltidsstrategi (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner 
arbeta fram lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer 
för styrdokument.  
 
Finansiering av framtagande av en måltidsstrategi får behandlas i det  
kommande budgetarbetet.  
 
Berörda beställande nämnder ska involveras i arbetet.  
 
Motionen anses härmed bifallen. 
Ärendet 
Pontus Johansson (C) har i en motion som kom in den 21 september 2016  
föreslagit att Marks kommun ska arbeta fram en måltidsstrategi för  
kommunens skolor och äldreboenden. Strategin ska klargöra hur maten som 
serveras ska vara och upplevas.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juni 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, 
§ 177. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 147, där  
följande föreslås: 
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner 
arbeta fram lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer 
för styrdokument.  
 
Finansiering av framtagande av en måltidsstrategi får behandlas i det  
kommande budgetarbetet.  
 
Berörda beställande nämnder ska involveras i arbetet.  
 
Motionen anses härmed bifallen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Pontus Johansson (C)  
Teknik- och servicenämnden                
Äldreomsorgsnämnden            
Socialnämnden         
Barn- och utbildningsnämnden  
______________ 
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§ 143/2019 Dnr 2015–590 611 

Svar på motion fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i 
grundskolan (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att fortsatt arbeta för att erbjuda alla  
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, både schemalagt 
och på annat sätt under skoldagen.  
 
Motionen anses därmed besvarad.  

Ärendet 
Mikael Larsson (C) och Leif Sternfeldt (C) har i motion den 15 november 2015 
föreslagit att alla elever i Marks kommuns grundskolor dagligen på schemat 
ska erbjudas idrott eller annan fysisk aktivitet, som till exempel kan vara  
utomhuslektioner, för att främja barn och ungdomars hälsa och öka den  
fysiska aktiviteten. 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn- och utbildnings- 
nämnden och med anledning av motionen har barn- och utbildnings- 
förvaltningen gjort en utredning om fysisk aktivitet, daterad den 7 april 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 10 maj 2017, § 45, föreslagit att  
Kommunfullmäktige ska fatta följande beslut: Barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiv till motionens intentioner. I det framtida arbetet kan  
förslaget om schemalagd fysisk aktivitet på schemat varje dag prövas, men 
det skulle troligen kräva ramtillskott. Motionen anses därmed besvarad. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har samtidigt, § 45/2017, beslutat att ge  
Förvaltningschefen i uppdrag att initiera en dialog med verksamheten kring 
strukturerade insatser för att öka den fysiska aktiviteten under skoltid, utan 
krav på utökad undervisningstid. Syftet ska vara att finna goda exempel och 
arbetssätt som ökar den fysiska aktiviteten för olika åldrar och som kan  
spridas och implementeras brett i verksamheten. 
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 maj 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni 2019, § 
162. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september, § 150, där  
följande föreslås: 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att fortsatt arbeta för att erbjuda alla  
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, både schemalagt 
och på annat sätt under skoldagen.  
 
Motionen anses därmed besvarad.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Mikael Larsson (C) 
Leif Sternfeldt (C) 

________________ 
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§ 143/2019 Dnr 2018-343 115 

Val av nämndemän till Borås tingsrätt 1 januari 2020 – 31 december 
2023  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Christian Boman  Mellomgårdsvägen 2  51142 Kinnahult 
19780420-5578  0707-48 28 50 c.boman@live.se 
 
Bodil Wennerström Kyrkogatan 26 51156 Kinna 
19520605-5120  0767-87 96 77 bodilw@telia.com 
 
Zoran Vuckovic  Vallgatan 4a  51161 Skene 
19510212-3238  0702-54 84 11  
 
Maria Holmberg   Sandryd Nordgården 519 95 Tostared 
19520717-5109  0702-42 37 49   evamariaholmberg@gmail.com 
 
Patrik Larsson  Österbyvägen 34 519 94 Björketorp 
19650609-5592  0701-13 44 36        osterbyvagen@hotmail.com 
 
Christer Jonsson  Mariebergsvägen 8 51157 Kinna 
19540309-3015  0703-73 48 31              christer.ladd@telia.com 
 
Stig Andreasson  Slättholmen   511 74 Skephult 
19441127-5813  0703-34 15 77        Andreasson.Stig@telia.com 
 
Mona Stenström  Malörtsgatan 6 511 41 Kinna 
19440529-5769  0737-38 19 68        mona.stenstrom@telia.com 
 
Linda Axelsson  Sträte Svingsåsen  519 96  Fotskäl 
19800822-4845  0732-32 90 03           bondelinda@hotmail.com 
 
Ola Hugert  Helsjön Hansan  51190 Horred  
19590729-2436  0722-52 44 61            olahugerth@hotmail.com 
 
Madeléne Jensen  Ginkalunda 1 51156 Kinna 
19641210-4629  0705-20 72 25         madelene.jensen@mark.se 
 
Bo Kindström  Kulla Dyrhem  511 91 Istorp 
19531130-6227  0706-78 86 12         bo.f.kindstrom@gmail.com 
 
Anne-Li Glansin  Sjölyckevägen 20 51163 Skene 
19581120-3966           anneliglansin58@outlook.com 
 
Björn Sävner  Ljunga 2  51192 Örby 
19511210-6074  0703-63 02 20 bjorn.savner@live.se 
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Elise Benjaminsson Hökås, Liagärde Gård 511 98 Hyssna 
19770205-5562  0708-45 62 82    elise.benjaminsson@telia.com 
 
Mariana Svedberg Fältvägen 4 D  511 31 Örby 
19450708-5720  0705-22 18 40mariana.swedberg@hotmail.com 
 
Rolf Skarin  Ribbings Gata 14  511 62 Skene 
19490823-5130  0708-10 63 15             rolf.skarin@comhem.se 
 
Per-Åke Älverbrandt  Gullbergsvägen 33 51158 Kinna 
19510511-5553               0721-68 22 88      christina.alverbrandt@gmail.com 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
___________________ _________________ _________________ 
Eva-Karin Torhem Arnell Ulla-Maj Persson Ann Iberius-Orrvik 
Ordförande  Justerande  Justerande 
 
Ärendets behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet den 29 augusti 
2019, § 45.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
AnnSofi Tureson (S) yrkar bifall till valberedningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till kommunfullmäktige kan 
antas, och finner att så sker.  
 
Expedieras till: 
Borås tingsrätt 
I beslutet utsedda nämndemän 

________________ 
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§ 145/2019                 Dnr 2014–214 115                  

Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Till ny nämndeman utses: 
 
Per-Åke Älverbrandt  Gullbergsvägen 33 51158 Kinna 
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  
hemställer tingsrätten att ny nämndeman utses för tiden efter den 21 maj till 
och med 31 december 2019.  
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny nämndeman den 19 juni 2019, § 120. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att 
 
Per-Åke Älverbrandt  Gullbergsvägen 33 51158 Kinna 
 
utses till ny nämndeman. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till 
Borås tingsrätt 
Per-Åke Älverbrandt  
 
 
_____________ 
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§ 145/2019                 Dnr 2018–633 107                 

Fyllnadsval av suppleant i styrelsen för Spinnerskan i Mark AB (S) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Maria Holmberg   Sandryd Nordgården 519 95 Tostared 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
___________________ _________________ _________________ 
Eva-Karin Torhem Arnell Ulla-Maj Persson Ann Iberius Orrvik 
Ordförande  Justerande  Justerande 

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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny suppleant den 19 juni 2019, § 121. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulla Lätt (S) föreslår att: 
 
Maria Holmberg   Sandryd Nordgården 519 95 Tostared 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Barbro Petersson (S) 
Maria Holmberg 
Spinnerskan i Mark AB 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 147/2019                 Dnr 2018-622 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (V)  

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Helen Rosenberg (V) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Lena Persson   Mor Kerstins väg 49 51156 KINNA  

Ärendet 
Helen Rosenberg (V) har i en skrivelse den 26 juni 2019 avsagt sig sitt upp-
drag som ersättare i valnämnden.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Helen Rosenberg (V) 
från uppdraget som ersättare i valnämnden och finner att så sker. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) föreslår att 
 
Lena Persson   Mor Kerstins väg 49 51156 KINNA 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslaget antas.  
 
Beslutet expedieras till 
Helen Rosenberg  
 Lena Persson 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 148/2019                 Dnr 2018-619 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i plan- och byggnads- 
nämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Björn Andersson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i plan- och  
Byggnadsnämnden. 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Arvid Eklund  Kvarndalsvägen 31 511 99 SÄTILA  
 
Till ny ersättare utses: 
 
Emmy Johansson  Hällegatan 9  511 56 KINNA  

Ärendet 
Björn Andersson (S) har i skrivelse den 20 juni 2019 avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i plan- och byggnadsnämnden.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Björn Andersson (S) 
från sitt uppdrag som ledamot i plan- och byggnadsnämnden, och finner att 
så sker. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulla Lätt (S) föreslår att 
 
Arvid Eklund  Kvarndalsvägen 31 511 99 SÄTILA 
 
utses till ny ledamot, samt att 
 
Emmy Johansson  Hällegatan 9  511 56 KINNA 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslagen antas.  
 
Beslutet expedieras till 
Björn Andersson  
Arvid Eklund  
Emmy Johansson  
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 149/2019                 Dnr 2018-617 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och service- 
nämnden (V) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Anders Svensson (V) entledigas från uppdraget som ersättare i teknik- och 
servicenämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Robert Lapidus  Rådmansgatan 40 51162 SKENE  

Ärendet 
Anders Svensson (V) har i skrivelse den 20 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. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Anders Svensson (V) 
från sitt uppdrag som ersättare i teknik- och servicenämnden, och finner att 
så sker. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin jageby (V) föreslår att 
 
Robert Lapidus  Rådmansgatan 40 51162 SKENE 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslaget antas.  
 
Beslutet expedieras till 
Anders Svensson 
Robert Lapidus 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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§ 150/2019  Dnr 2014–214 115                  

Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (V) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Till ny nämndeman utses: 
 
Madeléne Jensen  Ginkalunda 1 51156 KINNA  
Ärendet 
Beatrix Wiberg (V) har från och med den 8 april entledigats från sitt  
uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt. Med anledning av detta  
hemställer tingsrätten att ny nämndeman utses för tiden efter den 8 april till 
och med 31 december 2019.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin jageby (V) föreslår att 
 
Madeléne Jensen  Ginkalunda 1 51156 KINNA 
 
utses till ny nämndeman. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till 
Borås tingsrätt 
Beatrix Wiberg  
Madeléne Jensen 
 
_____________ 
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§ 151/2019  Dnr 2018-724 046                

Entledigande och fyllnadsval av revisor i Arvid Karlssons stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Peter Sjöberg entledigas från uppdraget som auktoriserad revisor i Arvid 
Karlssons stiftelse. 
 
Till ny auktoriserad revisor, genom revisionsbolaget Öhrlings PwC, utses: 
 
Peter Wank  Hasselbacken 8  511 58 KINNA 
Ärendet 
Marks kommun har fått information om att auktoriserad revisor Peter Sjöberg 
lämnat sitt uppdrag hos PwC, och därmed behöver en ny revisor utses för  
Arvid Karlssons stiftelse. Marks kommun har att fatta beslut i ärendet.  
 
Förslag på ny auktoriserad revisor genom revisionsbolaget Öhrlings PwC är: 
 
Peter Wank  Hasselbacken 8  511 58 KINNA 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar förslaget, och finner att så sker. 

Expedieras till 
Arvid Karlssons stiftelse 
Peter Sjöberg 
Peter Wank 
 
 
_____________ 
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§ 152/2019  Dnr 2018-622 101                 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritids- 
nämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Mari Hermansson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Val av ny ersättare bordläggs. 

Ärendet 
Mari Hermansson (KD) har i skrivelse den 19 september 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. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Mari Hermansson (KD) 
från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och finner att så 
sker. 

Ledamöternas förslag till beslut 
          Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att val av ny ersättare bordläggs. 
          Förslaget antas. 

 
Beslutet expedieras till 
Mari Hermansson 
Lön- och ekonomiservice 
_____________ 
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	19540309-3015  0703-73 48 31              christer.ladd@telia.com
	Stig Andreasson  Slättholmen   511 74 Skephult
	19441127-5813  0703-34 15 77        Andreasson.Stig@telia.com
	Mona Stenström  Malörtsgatan 6 511 41 Kinna
	19440529-5769  0737-38 19 68        mona.stenstrom@telia.com
	Linda Axelsson  Sträte Svingsåsen  519 96  Fotskäl
	19800822-4845  0732-32 90 03           bondelinda@hotmail.com
	Ola Hugert  Helsjön Hansan  51190 Horred
	19590729-2436  0722-52 44 61            olahugerth@hotmail.com
	Madeléne Jensen  Ginkalunda 1 51156 Kinna
	19641210-4629  0705-20 72 25         madelene.jensen@mark.se
	Bo Kindström  Kulla Dyrhem  511 91 Istorp
	19531130-6227  0706-78 86 12         bo.f.kindstrom@gmail.com
	Anne-Li Glansin  Sjölyckevägen 20 51163 Skene
	19581120-3966           anneliglansin58@outlook.com
	Björn Sävner  Ljunga 2  51192 Örby
	19511210-6074  0703-63 02 20 bjorn.savner@live.se
	Elise Benjaminsson Hökås, Liagärde Gård 511 98 Hyssna
	19770205-5562  0708-45 62 82    elise.benjaminsson@telia.com
	Mariana Svedberg Fältvägen 4 D  511 31 Örby
	19450708-5720  0705-22 18 40mariana.swedberg@hotmail.com
	Rolf Skarin  Ribbings Gata 14  511 62 Skene
	19490823-5130  0708-10 63 15             rolf.skarin@comhem.se
	Per-Åke Älverbrandt  Gullbergsvägen 33 51158 Kinna
	19510511-5553               0721-68 22 88      christina.alverbrandt@gmail.com
	Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
	___________________ _________________ _________________
	Eva-Karin Torhem Arnell Ulla-Maj Persson Ann Iberius-Orrvik
	Ordförande  Justerande  Justerande
	________________

	Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Till ny nämndeman utses:
	Per-Åke Älverbrandt  Gullbergsvägen 33 51158 Kinna

	Fyllnadsval av suppleant i styrelsen för Spinnerskan i Mark AB (S)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Maria Holmberg   Sandryd Nordgården 519 95 Tostared
	Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
	___________________ _________________ _________________
	Eva-Karin Torhem Arnell Ulla-Maj Persson Ann Iberius Orrvik
	Ordförande  Justerande  Justerande
	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.

	Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (V)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Helen Rosenberg (V) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden.
	Till ny ersättare utses:
	Lena Persson   Mor Kerstins väg 49 51156 KINNA
	Ärendet Helen Rosenberg (V) har i en skrivelse den 26 juni 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

	Entledigande och fyllnadsval av ledamot i plan- och byggnads-
	nämnden (S)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Björn Andersson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i plan- och
	Byggnadsnämnden.
	Till ny ledamot utses:
	Arvid Eklund  Kvarndalsvägen 31 511 99 SÄTILA
	Till ny ersättare utses:
	Emmy Johansson  Hällegatan 9  511 56 KINNA
	Ärendet Björn Andersson (S) har i skrivelse den 20 juni 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i plan- och byggnadsnämnden.

	Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och service-
	nämnden (V)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Anders Svensson (V) entledigas från uppdraget som ersättare i teknik- och servicenämnden.
	Till ny ersättare utses:
	Robert Lapidus  Rådmansgatan 40 51162 SKENE
	Ärendet Anders Svensson (V) har i skrivelse den 20 juni 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i teknik- och servicenämnden.

	Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (V)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Till ny nämndeman utses:
	Madeléne Jensen  Ginkalunda 1 51156 KINNA

	Entledigande och fyllnadsval av revisor i Arvid Karlssons stiftelse
	Kommunfullmäktiges beslut
	Peter Sjöberg entledigas från uppdraget som auktoriserad revisor i Arvid Karlssons stiftelse.
	Till ny auktoriserad revisor, genom revisionsbolaget Öhrlings PwC, utses:
	Peter Wank  Hasselbacken 8  511 58 KINNA

	Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritids-
	nämnden (KD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Mari Hermansson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
	Val av ny ersättare bordläggs.
	Ärendet Mari Hermansson (KD) har i skrivelse den 19 september 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.


