
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(28) 
 Kommunfullmäktige 
 2019-10-24 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal. Klockan 18.00-22.15. 
Paus klockan 19.40-20.00. Ajournering klockan 21.35-21.50. 

  
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 Ulla Lätt 
 S Ulf Dahlberg §§ 153-162, klockan 18.00-22.05 
 S Håkan Andersson tjänstgör för Ulf Dahlberg §§ 163-171 
 S Anita Lomander 
 S Efkan Üstündag §§ 153-161, klockan 18.00-22.00 
 S Yasin Abbes tjänstgör för Efkan Üstündag §§ 162-171 
 S Helena Johansson 
 S Pauli Kuitunen 
 S Birgitta Andersson 
 C Stig Andreasson tjänstgör för Leif Sternfeldt 
 C Lena Ferm Hansson 
 C Pontus Johansson 
 C Gisella Olsson 
 C Ulla-Maj Persson 
 C Ulla Niklasson tjänstgör för Frida Arnell 
 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 Ylva Höglund tjänstgör för Bengt Ferm 
 KD Elise Arnell 
 KD Lars-Inge Andersson 
 KD Per-Olof Hermansson 
 V Karin Jageby 
 V Arthur Thiry 
 V Cecilia Wiklund 
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 V Freddy Jensen tjänstgör för Emil Persson Torgerson 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 SD Glenn Glansin tjänstgör för Mattias Krantz 
 SD Siv Scarborough tjänstgör för Natalia E Henriksson 
 SD Inga-Maj Krüger 
 SD Lennart Svensson 
 SD Sara Lindwall 
 SD Bo Kindström 
 SD Jarl Krüger 
 (-) Ingela Karlsson, invald på mandat för (SD), tjänstgör för 

Ida Ahlgren 
 C Eva Karin Torhem Arnell 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Yasin Abbes §§ 153-161 
 S Håkan Andersson §§ 153-162  
 S Fredrik Tureson, klockan 18.00-20.00 
 S Petra Vogel, klockan 18.00-21.30 
 S Simon Christoffersén Ryndal 
 M Peter Branshöj 
 M Charlotta Bornefalk 
 KD Stig Nilsson 
 V Madeléne Jensen 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Karin Ahlgren, projektledare § 159 
  Karin Hydén, ekonomichef § 161 
   
   
  Övriga 
  Anton Oscarsson, biträdande regionchef Svenskt näringsliv 

§ 158 
  Roger Fogelström, ordförande valda revisorer § 160 
  

 
  
  
Utses att justera Jessica Rodén (S) och Per-Olof Hermansson (KD) 

Ersättare Elise Arnell (KD) 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset i Kinna den 4 november, 

klockan 15.00  
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Underskrifter Sekreterare  § 153-171 
  Ellen Player Pellby    
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Torhem Arnell   
     
 Justerande    
 Jessica Rodén  Per-Olof Hermansson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 153-171 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-24 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-11-04 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-11-26 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 153 
  
Meddelanden § 154 
  
Remiss av nya motioner § 155 
  
Anmälan av nya medborgarförslag § 156 
  
Kommundirektören har ordet  § 157 
  
Presentation av näringslivsranking  § 158 
  
Lägesrapport överföringsledningen  § 159 
  
Valda revisorers utlåtande över delårsrapport 2019 för 
Marks kommun 

§ 160 

  
Delårsrapport för Marks kommun § 161 
  
Ansökan om borgen från Örestens flygklubb § 162 
  
Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige  § 163 
  
Förslag till budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 

§ 164 

  
Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) § 165 
  
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C) § 166 
  
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M) § 167 
  
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kultur- och  
fritidsnämnden (C) 

§ 168 

  
Entledigande och fyllnadsval av revisor (M) § 169 
  
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i arbetsgrupp för  
beredning av ansökningar ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse 
(L) 

§ 170 

  
Val av revisor och revisorssuppleant till Stiftelsen Holger Meyers  
stipendium 2019-2022 

§ 171 
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§ 153/2019   

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
  
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Meddelande B) Rapport: Ej verkställda beslut enligt LSS 2019-07-01 -               

2019-09-30 
- Meddelande C) Rapport: Ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg, 

perioden 2019-07-01 - 2019-09-30 
 
- Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen på Mor Kerstins torg.  
 
- Medborgarförslag om att tydligare märka ut befintlig cykelparkering vid 

Demitz Optik i Kinna med p-skylt.  
 
- Medborgarförslag om att bygga en cykelparkering mellan Kinna bibliotek 

och kommunhuset i Kinna.  
 
- Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid Kinnaström.  
 
- Medborgarförslag om att bygga en cykelparkeringsplats vid Skrädderiet i 

Kinna.  
 
- Medborgarförslag om att bygga en cykelparkeringsplats på stora torget i 

Skene.  
 
- Medborgarförslag om att bygga en cykelparkering vid Coop i Skene.  
 
- Medborgarförslag om att genomföra en ”standardhöjning” av befintliga 

cykelparkeringar i hela kommunen genom att komplettera dessa med 
cykelgarage.  

 
- Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid lilla entrén på  

Kunskapens hus.  
 
- Medborgarförslag om att bygga ut gång och cykelväg längs med Öresjö-

vägen.  
 
- Medborgarförslag om skolstart senare på morgonen.  
 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i arbetsgrupp för beredning av 

ansökningar ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse (L). 
 
- Val av revisor och revisorssuppleant till Stiftelsen Holger Meyers  

stipendium 2019-2022. 
 
Ärende ”översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning” bordläggs. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
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- Meddelande B) Rapport: Ej verkställda beslut enligt LSS 2019-07-01 - 
2019-09-30 

- Meddelande C) Rapport: Ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg,  
- perioden 2019-07-01 - 2019-09-30 
 
- Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen på Mor Kerstins torg.  
 
- Medborgarförslag om att tydligare märka ut befintlig cykelparkering vid 

Demitz Optik i Kinna med p-skylt.  
 
- Medborgarförslag om att bygga en cykelparkering mellan Kinna bibliotek 

och kommunhuset i Kinna.  
 
- Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid Kinnaström.  
 
- Medborgarförslag om att bygga en cykelparkeringsplats vid Skrädderiet i 

Kinna.  
 
- Medborgarförslag om att bygga en cykelparkeringsplats på stora torget i 

Skene.  
 
- Medborgarförslag om att bygga en cykelparkering vid Coop i Skene.  
 
- Medborgarförslag om att genomföra en ”standardhöjning” av befintliga  

cykelparkeringar i hela kommunen genom att komplettera dessa med 
cykelgarage.  

 
- Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid lilla entrén på  

Kunskapens hus.  
 
- Medborgarförslag om att bygga ut gång och cykelväg längs med Öresjö-

vägen.  
 
- Medborgarförslag om skolstart senare på morgonen.  

 
 

- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i arbetsgrupp för beredning av  
ansökningar ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse (L) 

 
- Val av revisor och revisorssuppleant till Stiftelsen Holger Meyers stipendium 2019-

2022. 
 

- Ärende ”översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning” bordläggs. 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker. 
 

________________ 
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§ 154/2019   

Meddelanden 
 
A) Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskaps- 
förordningen. 
 
B) Rapport: Ej verkställda beslut enligt LSS 2019-07-01 - 2019-09-30. 
 
C) Rapport: Ej verkställda beslut enligt SoL, äldreomsorg, perioden 2019-07-
01 - 2019-09-30. 
 
 

________________ 
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§ 155/2019   

Remiss av nya motioner 
 
Under perioden 2019-09-26 – 2019-10-24 har det inte inkommit några  
motioner.  
 

 

________________ 
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§ 156/2019   

Anmälan av nya medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
  
Dnr 2019-701 500 
Medborgarförslag om att ungdomar och seniorer får samma möjlighet när det 
gäller att åka buss, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut.   
 
Dnr 2019-735 514  
Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen på Mor Kerstins torg, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-734 514 
Medborgarförslag om att tydligare märka ut befintlig cykelparkering vid 
Demitz Optik i Kinna med p-skylt, överlämnas till teknik- och servicenämnden 
för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-733 514 
Medborgarförslag om att bygga en cykelparkering mellan Kinna bibliotek och 
kommunhuset i Kinna, överlämnas till teknik- och servicenämnden för hand-
läggning och beslut. 
 
Dnr 2019-732 514 
Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid Kinnaström, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-731 514 
Medborgarförslag om att bygga en cykelparkeringsplats vid Skrädderiet i 
Kinna, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut. 
 
Dnr 2019-730 514 
Medborgarförslag om att bygga en cykelparkeringsplats på stora torget i 
Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut. 
 
Dnr 2019-729 514 
Medborgarförslag om att bygga en cykelparkering vid Coop i Skene, över- 
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-726 514 
Medborgarförslag om att genomföra en ”standardhöjning” av befintliga cykel-
parkeringar i hela kommunen genom att komplettera dessa med cykelgarage, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-725 514 
Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid lilla entrén på  
Kunskapens hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för hand- 
läggning och beslut. 
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Dnr 2019-702 255 
Medborgarförslag om att bygga ut gång och cykelväg längs med Öresjö- 
vägen, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut. 
 
Dnr 2019-712 291 
Medborgarförslag om skolstart senare på morgonen, överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska åter- 
Rapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller  
december. 
 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid 
behov höra berörda parter i ärendet.   

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 2019-701 500 
Medborgarförslag om att ungdomar och seniorer får samma möjlighet när det 
gäller att åka buss, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut.   
 
Dnr 2019-735 514  
Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen på Mor Kerstins torg, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-734 514 
Medborgarförslag om att tydligare märka ut befintlig cykelparkering vid 
Demitz Optik i Kinna med p-skylt, överlämnas till teknik- och servicenämnden 
för handläggning och beslut. 
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Dnr 2019-733 514 
Medborgarförslag om att bygga en cykelparkering mellan Kinna bibliotek och 
kommunhuset i Kinna, överlämnas till teknik- och servicenämnden för hand-
läggning och beslut. 
 
Dnr 2019-732 514 
Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid Kinnaström, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-731 514 
Medborgarförslag om att bygga en cykelparkeringsplats vid Skrädderiet i 
Kinna, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut. 
 
Dnr 2019-730 514 
Medborgarförslag om att bygga en cykelparkeringsplats på stora torget i 
Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut. 
 
Dnr 2019-729 514 
Medborgarförslag om att bygga en cykelparkering vid Coop i Skene, över- 
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-726 514 
Medborgarförslag om att genomföra en ”standardhöjning” av befintliga cykel-
parkeringar i hela kommunen genom att komplettera dessa med cykelgarage, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-725 514 
Medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid lilla entrén på  
Kunskapens hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för hand- 
läggning och beslut. 
 
Dnr 2019-702 255 
Medborgarförslag om att bygga ut gång och cykelväg längs med Öresjövägen, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-712 291 
Medborgarförslag om skolstart senare på morgonen, överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 
 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid 
behov höra berörda parter i ärendet.   
 
Förslagen antas. 

________________ 
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§ 157/2019   

Kommundirektören har ordet 

Kommunfullmäktiges beslut 
  
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg ger kommunfullmäktige information om hur 
byggnationen av nya Lyckeskolan fortlöper.  
 
Den 17-18 oktober 2019 hölls träff för kommundirektörer, där diskuterades  
kommunala utmaningar såsom att få verksamheten att löpa på även vid  
extraordinär händelse. Svag ekonomi, klimatförändringar samt integration och 
etablering pekades bland annat ut som stora kommunala utmaningar.  
 
Nya förvaltningschefer har rekryterats till samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen.   
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen. 
 

________________ 
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§ 158/2019   

Presentation av näringslivsranking  

Kommunfullmäktiges beslut 
  
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Biträdande regionchef svenskt näringsliv  Anton Oscarsson ger kommun- 
fullmäktige information om resultatet av rankingen av företagsklimatet i 
Marks kommun. Undersökningen baseras på enkätfrågor samt statistik från 
SCB och UC. I Marks kommun inkom 94 stycken svar, och svarsfrekvensen 
var 52 %. Den primära målgruppen var företagare med minst en person  
anställd, vilket rör sig om 1058 stycken företag.  
 
Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen presenteras, 
samt enkätfrågorna och företagens svar jämfört med politikens. Därefter  
presenteras rankingutvecklingen i Marks kommun.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen. 
 

________________ 
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§ 159/2019   

Lägesrapport överföringsledningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
  
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Teknik- och servicenämndens ordförande Bo Petersson (S) och projektledare 
Karin Ahlgren ger kommunfullmäktige information om lägesrapport över- 
föringsledningen. Överföringsledningens olika sträckor presenteras; byggda 
men ännu ej i drift, pågående byggen samt projekteringar. Slutligen  
presenteras det ekonomiska läget för projektet.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen. 
 

________________ 
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§ 160/2019 Dnr 2019-431 042  
 
Valda revisorers utlåtande över delårsrapport 2019 för Marks  
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen noteras.  

Ärendet  
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i  
årsbudgeten och flerårsplanen. Kommunens revisorer har översiktligt  
granskat Marks kommuns del- årsrapport per 2019-08-31. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på  
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad gransknings- 
rapport som utarbetats av PwC. 
 
Syftet med den översiktliga granskningen är att bedöma om delårsrapporten 
är upp- rättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 
resultatet är för- enligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. 
 
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens  
delårsrapport: 
 
• Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. 
 
• Balanskravet bedöms att uppfyllas 2019. 
 
• Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med två de  
finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Investeringsmålet 
uppfylls inte. 
 
• Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens 
prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
nämndmålen för verksamheten i budget 2019. 
 
Dagens sammanträde 
Valda revisorers ordförande Roger Fogelström (M) redogör för ärendet och 
kommenterar utlåtande över delårsrapport 2019 för Marks kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

________________ 
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§ 161/2019 Dnr 2019-431 042 

Delårsrapport 2019 för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delårsrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognosticerar underskott i delårsrapporten uppmanas att 
anpassa verksamheten så att underskottet för 2019 inte ökar. 
 
Kultur och fritidsnämnden tillåts att överskrida sin ram 2019 med kostnaden 
för väktarbevakning av bibliotek. Beloppet hanteras i bokslutet.  

Ärendet 
Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta 
månader samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering 
om sina respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I  
samband med delårsrapporten behandlas även de framställningar som  
nämnderna gjort avseende ekonomiska frågor.  
 
I år görs även en återrapportering av uppdraget att följa upp volym- 
utvecklingen i verksamheten genom en utvärdering av befolknings- 
utvecklingen kontra den befolkningsprognos som årets budget baserats på. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 oktober, § 212. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 oktober, § 168, där följande 
föreslås: 
 
Delårsrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
verksamhet i balans med budget. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att kultur och fritidsnämnden tillåts att över-
skrida sin ram 2019 med kostnaden för väktarbevakning av bibliotek.  
Beloppet hanteras i bokslutet. 
 
Lena Ferm-Hansson (C) föreslår följande: 
 
Delårsrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognosticerar underskott i delårsrapporten uppmanas att 
anpassa verksamheten så att underskottet för 2019 inte ökar. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18(28) 

 Kommunfullmäktige 
 2019-10-24 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Elise Arnell (KD), Tomas Johansson (M), Lo Göthberg Larsson (MP), Ann  
Iberius-Orrvik (M), Glenn Glansin (SD), Lisa Dahlberg (S) och Niklas Herneryd 
(L) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) tilläggsförslag samt bifall till Lena 
Ferm-Hanssons (C) ändringsförslag.  
 
Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Lena Ferm-Hanssons (C) ändringsförslag.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Lena Ferm-
Hanssons (C) ändringsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Tomas  
Johanssons (M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.  

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser  
 

________________ 
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§ 162/2019 Dnr 2019-466 109 

Ansökan om borgen från Örestens flygklubb  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunal borgen beviljas för Örestens flygklubb med ett belopp upp till  
2 500 000 kronor och gäller till den 31 december 2029. Borgensåtagandet 
kan därefter förlängas efter omprövning. 
 
Borgensavgift tas inte ut. 
 
Till säkerhet för borgensåtagandet ska Örestens flygklubb till Marks kommun 
ställa bottenpantbrev i fastigheten motsvarande 100 procent av borgens- 
åtagandet.  

Ärendet 
Örestens flygklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för 
att kunna finansiera ett köp av Örestens flygfält där flygklubben har sin  
verksamhet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september, § 
197. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 oktober, § 164, där följande 
föreslås: 
 
Kommunal borgen beviljas för Örestens flygklubb med ett belopp upp till  
2 500 000 kronor och gäller till den 31 december 2029. Borgensåtagandet 
kan därefter förlängas efter omprövning. 
 
Borgensavgift tas inte ut. 
 
Till säkerhet för borgensåtagandet ska Örestens flygklubb till Marks kommun 
ställa bottenpantbrev i fastigheten motsvarande 100 procent av borgens- 
åtagandet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Expedieras till: 
Örestens flygklubb 
 
_______________ 
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§ 163/2019 Dnr 2019-587 001 

Översyn av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet bordläggs.  

Ärendet 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige antogs 2015 i början av förra  
mandatperioden och behöver nu ses över när det är ny mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september, § 
198. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 oktober, § 165, där följande 
föreslås: 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige ersätts med upprättat förslag, med  
följande ändring i § 34 andra stycket: ”En fråga ska vara skriftlig och lämnad 
av en ledamot. Den ska ges in till kommunledningskontoret senast fem  
vardagar före det sammanträde vid vilket ledamot avser att ställa den.” Samt 
följande ändring i fjärde stycket: ”En fråga bör besvaras senast vid näst- 
kommande sammanträde.”  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet, och finner 
att så sker.  
 
______________ 
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§ 164/2019 Dnr 2019-491 106  

Förslag till budget och verksamhetsplan för Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 2020-2022   

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för kommunalförbundet Tolk- 
förmedling Väst godkänns.  

Ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade 2019-05-24 att godkänna  
förslag till budget och verksamhetsplan 2020 - 2022. 
 
Vidare beslutade direktionen att förslaget översänds förbundsmedlemmarna 
för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 på  
direktionsmötet den 2019-09-27.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september, § 
200. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 oktober, § 166, där följande 
föreslås: 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 för kommunalförbundet Tolk- 
förmedling Väst godkänns.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst  
  

________________ 
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§ 165/2019   Dnr 2018-622 101                 

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ersättare den 26 september, § 152. 

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

 
Förslaget antas. 

 
Expedieras till 
Lön- och ekonomiservice 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
_____________ 
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§ 166/2019   Dnr 2018-552 101                  

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C)  

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Frida Arnell (C) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot.  

Ärendet 
Frida Arnell (C) har i skrivelse den 2 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Frida Arnell (C) från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, och finner att så sker. 
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot.  

           

Expedieras till 
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomiservice 
Frida Arnell 
 
 
_____________ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 24(28) 

 Kommunfullmäktige 
 2019-10-24 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 167/2019   Dnr 2018-552 101                  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M)  

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Ing-Mari Skarin (M) entledigas från uppdraget som ersättare i kommun- 
fullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot.  

Ärendet 
Ing-Mari Skarin (M) har i skrivelse den 10 oktober 2019 avsagt sig sitt upp-
drag 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 Ing-Mari Skarin (M) 
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och finner att så sker. 
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare.  

           

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomiservice 
Ing-Mari Skarin 
 
 
_____________ 
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§ 168/2019   Dnr 2018-622 101                 

Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (C) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Frida Arnell (C) entledigas från uppdraget som ledamot i kultur- och fritids-
nämnden. 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Belinda Sjöberg  Kronogatan 5b  51161 Skene 
 
Val av ny ersättare bordläggs. 

Ärendet 
Frida Arnell (C) har i skrivelse den 2 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot 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 Frida Arnell (C) från 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och finner att så sker. 

Ledamöternas förslag till beslut 
          Lena Ferm-Hansson (C) föreslår att 
 

Belinda Sjöberg  Kronogatan 5b  51161 Skene 
 
utses till ny ledamot, samt att val av ny ersättare bordläggs. 
 
Förslagen antas.  

 
Expedieras till 
Frida Arnell 
Belinda Sjöberg  
Lön- och ekonomiservice 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
_____________ 
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§ 169/2019   Dnr 2018-597 007                  

Entledigande och fyllnadsval av revisor (M)  

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 
2019. 

Ärendet 
Sven-Olof Carlsson (M) har i skrivelse den 2 oktober 2019 avsagt sig sitt upp-
drag som revisor.  
 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval 
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som 
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersättare. 

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 föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges samman-
träde den 19 december 2019.  
 
Förslaget antas.  
 
 
_____________ 
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§ 170/2019   Dnr 2018-732 046                  

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i arbetsgrupp för beredning 
av ansökningar ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse (L)   

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Per-Elof Isaksson (L) entledigas från uppdraget som ledamot i arbetsgrupp för 
beredning av ansökningar ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 
 
Val av ny ledamot bordläggs.  

Ärendet 
Per-Elof Isaksson (L) har i skrivelse den 21 oktober 2019 avsagt sig sitt upp-
drag som ledamot 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 Per-Elof Isaksson (L) 
från uppdraget som ledamot i arbetsgrupp för beredning av ansökningar ur 
Birger och Maria Wingqvists stiftelse, och finner att så sker. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Niklas Herneryd (L) föreslår att val av ny ledamot bordläggs. 

 
Förslaget antas.  

           

Expedieras till 
Per-Elof Isaksson 
Lön- och ekonomiservice 
Arbetsgrupp för beredning av ansökningar ur Birger och Maria Wingqvists  
stiftelse 
 
 
_____________ 
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§ 171/2019 Dnr 2019-764 046  

Val av revisor och revisorssuppleant till Stiftelsen Holger Meyers  
stipendium 2019-2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till revisor utses: 
 
Roger Fogelström  Muraregatan 10 A  511 55 Kinna 
 
Till revisorssuppleant utses: 
 
Eva Ryberg  Klockaregatan 9 Igh 1004  511 54 Kinna  

Ärendet 
Holger Meyer har testamenterat del av sin kvarlåtenskap till en stipendiefond. 
Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2012, § 142, beslutat att Marks  
kommun tar emot medel av Holger Meyers dödsbo för bildande av stiftelse 
med namnet "Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond".  
 
Enligt 5 § i revisionsreglemente för Marks kommun utser kommunfullmäktige 
lekmannarevisorer och revisorssuppleanter till kommunala stiftelser.  
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige  
besluta att förrätta val utan föregående beredning.  

Ledamöternas förslag till beslut 
AnnSofi Tureson (S) föreslår att  
 
Roger Fogelström  Muraregatan 10 A  511 55 Kinna 
 
utses till revisor, samt att 
 
Eva Ryberg  Klockaregatan 9 Igh 1004  511 54 Kinna 
 
utses till revisorssuppleant. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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