
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(28) 
 Kommunfullmäktige 
 2019-12-19 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 16.00-16.40.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren 
 S AnnSofi Tureson 
 S Bo Petersson, klockan 16.05 – 16.40  
 S Håkan Andersson tjänstgör för Urban Jernberg 
 S Christopher Thorsson 
 S Jessica Rodén 
 S Ylva Hultén 
 S Ulla Lätt 
 S Petra Vogel tjänstgör för Ulf Dahlberg 
 S Anita Lomander 
 S Efkan Üstündag, klockan 16.05 – 16.40 
 S Helena Johansson, klockan 16.05 – 16.40  
 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 
 L Niklas Herneryd 
 L Maria Aronsson Dahl 
 L Jan Karlsson 
 M  Tomas Johansson 
 M Ann Iberius Orrivk 
 M Pär-Erik Johansson 
 M Magnus Lilliecrona, klockan 16.05 – 16.40 
 M Elise Benjaminsson 
 M Anders Lindahl 
 M Rolf Skarin 
 M Tomas Ekberg 
 M Bengt Ferm 
 KD Elise Arnell 
 KD Lars-Inge Andersson 
 KD Ruth-Marie Engström tjänstgör för Per-Olof Hermansson 
 V Karin Jageby 
 V Freddy Jensen tjänstgör för Arthur Thiry 
 V -  
 V Emil Persson Torgerson, klockan 16.05 – 16.40 
 MP Lo Göthberg Larsson 
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 SD Glenn Glansin Mattias Krantz 
 SD Siv Scarborough tjänstgör för Natalia E Henriksson 
 SD Inga-Maj Krüger 
 SD Lennart Svensson 
 SD Sara Lindwall 
 SD Bo Kindström 
 SD -  
 SD Ida Ahlgren 
 C Eva Karin Torhem Arnell 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Daniel Fleck 
 S Simon Christoffersén Ryndal 
 C Jessica Carlund 
 L Stina Isaksson 
 M Peter Branshöj 
 M Charlotta Bornefalk 
 KD Ruth-Marie Engström 
 KD Stig Nilsson 
 V Freddy Jensen 
 MP Lars-Olof Sandberg 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare  
  

 
Utses att justera Peter Landgren (S) och Elise Arnell (KD) 

Ersättare Ruth-Marie Engström (KD)  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 2 januari 2020, klockan 15.00 
  
Underskrifter Sekreterare  §  196 - 211 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Torhem Arnell   
     
 Justerande    
 Peter Landgren  Elise Arnell 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 196-211 
 
Sammanträdesdatum 2019-12-19 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-01-02 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-01-24 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 196 
  
Meddelanden § 197 
  
Remiss av nya motioner § 198 
  
Anmälan av nya medborgarförslag § 199 
  
Kommundirektören har ordet  § 200 
  
Förslag till antagande av ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund  

§ 201 

  
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen  § 202 
  
Arbetsmiljöpolicy och arbetsgivarpolicy § 203 
  
Vision och mål för Marks kommun 2020  § 204 
  
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade  
medborgarförslag 2019 

§ 204 

  
Redovisning av obesvarade motioner 2019 § 205 
  
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag § 206 
  
Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat i medborgarförslag 

§ 207 

  
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (SD) § 208 
  
Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (C) § 209 
  
Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges  
demokratiberedning (MP) 

§ 210 

  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden 
(C)  

§ 211 
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§ 196/2019  

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande ärenden tillförs dagordningen: 
 
Dnr 2019-848 370 
Medborgarförslag om att introducera och upphandla miljövänliga transporter i 
kommunens regi.  
 
Dnr 2019-844 311 
Medborgarförslag om att förbättra utemiljön på Skene torg.  
 
Dnr 2019-843 370 
Medborgarförslag om tankstation för biogas.  
 
Dnr 2019-850 456 
Medborgarförslag om att införa plaståtervinning på Skene Skog.  
 
Dnr 2019-868 293 
Medborgarförslag om att göra en översyn av ventilationssystemen på  
kommunens samtliga äldreboenden. 
 
Entledigande och fyllnadsval av revisor (M) 
 
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mandat för Sverige- 
demokraterna) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och servicenämnden (SD) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden (SD) 
 
Följande ärende utgår: 
 
Taxor och avgifter 2020 avseende ändring av priser för matlådor inom äldre-
omsorgen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen: 
 
Dnr 2019-848 370 
Medborgarförslag om att introducera och upphandla miljövänliga transporter i 
kommunens regi.  
 
Dnr 2019-844 311 
Medborgarförslag om att förbättra utemiljön på Skene torg.  
 
Dnr 2019-843 370 
Medborgarförslag om tankstation för biogas.  
 
Dnr 2019-850 456 
Medborgarförslag om att införa plaståtervinning på Skene Skog.  
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Dnr 2019-868 293 
Medborgarförslag om att göra en översyn av ventilationssystemen på  
kommunens samtliga äldreboenden. 
 
Entledigande och fyllnadsval av revisor (M) 
 
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mandat för Sverige- 
demokraterna) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och servicenämnden (SD) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden (SD) 
 
samt att följande ärende utgår: 
 
Taxor och avgifter 2020 avseende ändring av priser för matlådor inom äldre-
omsorgen.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker. 
 
_______________ 
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§ 197/2019  

Meddelanden 
 
A) Ny ersättare i kommunfullmäktige (M)  
 
 
_______________ 
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§ 198/2019  

Remiss av nya motioner 

Under perioden 2019-11-21 – 2019-12-19 har det inte inkommit några  
motioner.  
 
 
_______________ 
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§ 199/2019  

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Dnr 2019-831 106 
Medborgarförslag om cities appeal, överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-825 443 
Medborgarförslag om hundrastgård, överlämnas till teknik- och service- 
nämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-848 370 
Medborgarförslag om att introducera och upphandla miljövänliga transporter i 
kommunens regi, överlämnas till teknik- och servicenämnden för hand- 
läggning och beslut.  
 
Dnr 2019-844 311 
Medborgarförslag om att förbättra utemiljön på Skene torg, till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-843 370 
Medborgarförslag om tankstation för biogas, överlämnas till kommunstyrelsen 
för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-850 456 
Medborgarförslag om att införa plaståtervinning på Skene Skog, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-868 293 
Medborgarförslag om att göra en översyn av ventilationssystemen på  
kommunens samtliga äldreboenden, överlämnas till teknik- och service- 
nämnden 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. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Dnr 2019-831 106 
Medborgarförslag om cities appeal. Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen 
för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019-825 443 
Medborgarförslag om hundrastgård. Förslag: överlämnas till teknik- och  
servicenämnden för handläggning och beslut. 
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Dnr 2019-848 370 
Medborgarförslag om att introducera och upphandla miljövänliga transporter i 
kommunens regi.  
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut.  
 
Dnr 2019-844 311 
Medborgarförslag om att förbättra utemiljön på Skene torg.  
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut.  
 
Dnr 2019-843 370 
Medborgarförslag om tankstation för biogas.  
Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-850 456 
Medborgarförslag om att införa plaståtervinning på Skene Skog.  
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut.  
 
Dnr 2019-868 293 
Medborgarförslag om att göra en översyn av ventilationssystemen på  
kommunens samtliga äldreboenden. 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden 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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§ 200/2019  

Kommundirektören har ordet 
 
Kommundirektör Mats Lilienberg tackar kommunfullmäktige för det gångna 
året.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.  
 
 
_______________ 
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§ 201/2019 Dnr 2019-700 170 

Förslag till antagande av ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning med tillhörande  
reglementen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
_________________ __________________ ________________ 
Eva-Karin Torhem Arnell Elise Arnell  Peter Landgren 
Ordförande  Justerande  Justerande 

Ärendet 
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har beslutat om 
ett nytt förslag till förbundsordning, med reglemente för direktionen och  
reglemente för revisionen. Förslaget ska fastställas i förbundets sex ägar- 
kommuner innan utgången av år 2019 för att kunna träda ikraft den 1 januari 
2020. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 269. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2019, § 112, där 
följande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning med tillhörande  
reglementen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

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

Expedieras till: 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
Borås stad 
Bollebygds kommun  
Svenljunga kommun  
Tranemo kommun  
Ulricehamns kommun 
_______________ 
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§ 202/2019 Dnr 2019-14 042 

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen fastställs enligt upp-
rättat förslag. Årlig höjning ska ske med prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).   
 
Taxan gäller från och med 2020-01-01. 

Ärendet 
Miljönämnden har den 8 november 2019 fattat beslut om en ny livsmedels-
taxa baserad på bestämmelserna i EUs nya kontrollförordning 2017/625. 
 
Förordningen ersätter nuvarande kontrollförordning (EG) 882/2004 den 14 
december 2019 och kommer under 2020 även förändra den svenska reglering 
som finns i livsmedelslagen (2006: 804), livsmedelsförordningen (2006:813) 
och förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jord-
bruksprodukter (2006:1166). Marks kommuns nuvarande taxa är baserad på 
dessa förordningar och lagar. 
 
För att säkerställa att miljönämnden fortsättningsvis kan ta betalt för livs- 
medelskontrollen efter årsskiftet behöver en revidering av taxan göras så att 
den att anpassas till den nya kontrollförordningen som träder i kraft den 14 
december 2019. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 november. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2019, § 193, där 
följande föreslås: 
 
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen fastställs enligt upp-
rättat förslag. Årlig höjning ska ske med prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).  
 
Taxan gäller från och med 2020-01-01.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker.   
 
Expedieras till 
Miljönämnden 

________________ 
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§ 203/2019 Dnr 2018-716 020 

Arbetsmiljöpolicy och arbetsgivarpolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Arbetsmiljöpolicy för Marks kommun fastställs, med redaktionell ändring i 
sista meningen under rubriken ”arbetsmiljöpolicy för Marks kommun”: Arbets-
miljön omfattar samtliga förhållanden som råder på en arbetsplats, såväl den 
fysiska, sociala som den organisatoriska arbetsmiljön. 
 
Reviderad arbetsgivarpolicy fastställs.  
 
Arbetsmiljöpolicyn och arbetsgivarpolicyn ska ses över innan innevarande 
mandatperiod är slut, och därefter en gång per mandatperiod.  
 
Personalenheten bjuds in till något av kommande sammanträden med  
arbetsutskottet för att informera om arbetet på enheten.  

Ärendet 
Av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling, följer att 
alla arbetsgivare ska utarbeta och fastställa en arbetsmiljöpolicy. I  
gällande arbetsgivarpolicy, fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-25, 
finns avsnittet Arbetsmiljö och hälsa som i förenklad form och till viss del 
hanterar det en aktuell arbetsmiljöpolicy ska innehålla. 

 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 oktober 2019. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 november, § 
240. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2019, § 194, där 
följande föreslås: 
 
Arbetsmiljöpolicy för Marks kommun fastställs.  
 
Reviderad arbetsgivarpolicy fastställs.  
 
Arbetsmiljöpolicyn och arbetsgivarpolicyn ska ses över innan innevarande 
mandatperiod är slut, och därefter en gång per mandatperiod.  
 
Personalenheten bjuds in till något av kommande sammanträden med  
arbetsutskottet för att informera om arbetet på enheten. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår som redaktionell ändring att sista meningen under 
rubriken ”arbetsmiljöpolicy för Marks kommun” ändras till: Arbetsmiljön omfattar 
samtliga förhållanden som råder på en arbetsplats, såväl den fysiska, sociala som 
den  organisatoriska arbetsmiljön. 

 
Beslutsgång 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Ann Iberius-
Orrviks (M) förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige i övrigt kan anta kommun- 
styrelsens förslag, och finner att så sker.   
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder, styrelser och bolag 
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§ 204/2019 Dnr 2019-772 042 

Vision och mål för Marks kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vision och mål för Marks kommun fastställs. 
 
Dokumentet gäller år 2020. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog i december 2014 vision och mål för Marks kommun 
2015-2018. Fullmäktige beslutade i december 2018 att vision och mål för 
Marks kommun 2015-2018 gäller för år 2019 och nu föreslås dokumentet 
gälla även år 2020.  

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens tjänsteutlåtande den 28 oktober 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 november, § 
250. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2019, § 195, där 
följande föreslås: 
 
Vision och mål för Marks kommun fastställs. 
 
Dokumentet gäller år 2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker.   
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 205/2019 Dnr 2019-418 101  

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige avskriver följande medborgarförslag KS 2017-440 028 
med tillhörande motivering: 
 
”Medborgarförslag om att Marks kommun inför gratis kaffe och te till  
kommunanställda" avskrivs med motiveringen att detta genomfördes  
1 januari 2018.  
 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns. 

Ärendet 
Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som fullmäktige inte har 
fattat beslut om inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i 
juni och december. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets förteckning över obesvarade medborgarförslag 
2019, den 1 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 november, § 
251. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2019, § 196, där 
följande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige avskriver följande medborgarförslag KS 2017-440 028 
med tillhörande motivering:  
 
”Medborgarförslag om att Marks kommun inför gratis kaffe och te till  
kommunanställda" avskrivs med motiveringen att detta genomfördes  
1 januari 2018.  
 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren 
_______________ 
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§ 206/2019 Dnr 2019-418 101  

Redovisning av obesvarade motioner 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige avskriver följande motion KS 2015-596 20 med  
tillhörande motivering:  
 
”Motion om flyktingbostäder (L)", avskrivs med motiveringen att Lyckeskolan 
använder marken för provisoriska skollokaler och kommer att göra detta tills 
det finns en nybyggd Lyckeskola.  
 
Redovisningen av obesvarade motioner godkänns. 

Ärendet 
Enligt 30 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som fullmäktige inte har fattat  
beslut om inom ett år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets förteckning över obesvarade motioner 2019, den 1 
november 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 november, § 
252. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2019, § 197, där 
följande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige avskriver följande motion KS 2015-596 20 med  
tillhörande motivering:  
 
”Motion om flyktingbostäder (L)", avskrivs med motiveringen att Lyckeskolan 
använder marken för provisoriska skollokaler och kommer att göra detta tills 
det finns en nybyggd Lyckeskola.  
 
Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 
Expedieras slutligt till 
Motionären 
 
_________________ 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19(28) 

 Kommunfullmäktige 
 2019-12-19 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 207/2019 Dnr 2019-806 101 

Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag godkänns. 

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.  

Ärendets behandling 
Nämnderna har tagit fram förteckningar över de medborgarförslag som inte  
besvarats inom ett år från det att de väcktes i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 november, § 
253. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2019, § 198, där 
följande föreslås: 
 
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag godkänns. 

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

________________ 
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§ 208/2019 Dnr 2019-807 101 

Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat i medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i 
medborgarförslag godkänns. 

Ärendet 
Enligt 31 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen  
och övriga nämnder som handlägger medborgarförslag löpande informera  
kommunfullmäktige om de beslut som fattas i ärendena. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder har tagit fram förteckningar över de  
medborgarförslag som kommunstyrelsen och respektive nämnd har fattat  
beslut om.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 november, § 
254. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2019, § 199, där 
följande föreslås: 
 
Redovisningen av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i 
medborgarförslag godkänns.  

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

________________ 
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§ 209/2019 Dnr 2018-615 101  

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses: 
 
Lars-Bertil Rystrand Lassebergsgatan 2 511 62 Skene 

Ärendet 
Anne-Li Glansin (SD) har i skrivelse den 24 oktober 2019 avsagt sig sitt upp-
drag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ersättare den 21 november 2019, § 
184. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Glenn Glansin (SD) föreslår att 
 
Lars-Bertil Rystrand Lassebergsgatan 2 511 62 Skene 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Lars-Bertil Rystrand  
Lön- och ekonomiservice 
Barn- och utbildningsnämnden 

________________ 
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§ 210/2019   Dnr 2018-618 101                  

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (C) 

Kommunfullmäktiges beslut   
 
Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses: 
 
Eva Åberg Andersson Skogshällsvägen 10 511 69 Sätila  

Ärendet 
Frida Arnell (C) har i skrivelse den 2 oktober 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 ledamot den 24 oktober, § 168. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ledamot den 21 november 2019, § 
186. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm-Hansson (C) föreslår att 
 
Eva Åberg Andersson Skogshällsvägen 10 511 69 Sätila 
 
utses till ny ersättare.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Eva Åberg Andersson  
Lön- och ekonomiservice 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
_____________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 211/2019 Dnr 2018-561 101 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning 
(MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning bordläggs. 

Ärendet 
Ida Nilsson (MP) har i skrivelse den 19 november 2019 avsagt sig sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning. 
 
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 21 november 2019, § 
191. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larssons (MP) föreslår att val av ny ersättare bordläggs. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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 Kommunfullmäktige 
 2019-12-19 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 212/2019 Dnr 2018-624 101  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Leif Sternfeldt (C) entledigas från uppdraget som ersättare i krislednings-
nämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Stefan Brunander  Kärra 6 438 97 Rävlanda  

Ärendet 
Leif Sternfeldt (C) har i skrivelse den 2 december 2019 avsagt sig sitt upp-
drag som ersättare i krisledningsnämnden.  
 
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 Leif Sternfeldt (C) från 
uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden, och finner att så sker. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att 
 
Stefan Brunander  Kärra 6 438 97 Rävlanda 
 
utses till ny ersättare i krisledningsnämnden. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Leif Sternfeldt 
Stefan Brunander  
Lön- och ekonomiservice 
Kommunstyrelsen 

________________ 
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 Kommunfullmäktige 
 2019-12-19 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 213/2019 Dnr 2018-597 007 

Entledigande och fyllnadsval av revisor (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sven-Olof Carlsson (M) entledigas från uppdraget som kommunrevisor i Marks 
kommun samt som lekmannarevisor för Mark Kraftvärme AB och Mark  
Fastighets AB. 
 
Till ny kommunrevisor i Marks kommun samt ny lekmannarevisor för Mark 
Kraftvärme AB och Mark Fastighets AB utses: 
 
Åsa Nystedt  Hunnaryd Lövhem 511 92 Örby  

Ärendet 
Sven-Olof Carlsson (M) har i skrivelse den 2 oktober 2019 avsagt sig sitt upp-
drag som kommunrevisor i Marks kommun och som lekmannarevisor för Mark 
Kraftvärme AB och Mark Fastighets 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. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Sven-Olof Carlsson (M) 
från uppdraget som kommunrevisor i Marks kommun och som lekmanna- 
revisor för Mark Kraftvärme AB och Mark Fastighets AB från och med den 1 
januari 2020, och finner att så sker.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Tomas Johansson (M) föreslår att 
 
Åsa Nystedt  Hunnaryd Lövhem 511 92 Örby 
 
utses till ny kommunrevisor i Marks kommun samt ny lekmannarevisor för 
Mark Kraftvärme AB och Mark Fastighets AB från och med den 1 januari 2020. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Sven-Olof Carlsson  
Åsa Nystedt  
Lön- och ekonomiservice 
Valda revisorer 
Mark Kraftvärme AB 
Marks Fastighets AB 

________________ 
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 2019-12-19 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 214/2019 Dnr 2018-552 101  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (mandat för Sverige-
demokraterna) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ingela Karlsson entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfull- 
mäktige.  
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_________________ __________________ ________________ 
Eva-Karin Torhem Arnell Elise Arnell  Peter Landgren 
Ordförande  Justerande  Justerande 

Ärendet 
Ingela Karlsson (-), invald på mandat för Sverigedemokraterna, har i skrivelse 
den 9 december 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfull-
mäktige.  
 
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 Ingela Karlsson (-) från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och finner att så sker.  
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare.  
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen 
Ingela Karlsson 

________________ 
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§ 215/2019 Dnr 2018-617 101  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Lars-Bertil Rystrand (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i teknik- 
och servicenämnden. 
 
Val av ny ersättare bordläggs.  

Ärendet 
Lars-Bertil Rystrand (SD) har i skrivelse den 15 december 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 Lars-Bertil Rystrand 
(SD) från uppdraget som ersättare i teknik- och servicenämnden, och finner 
att så sker.   

Ledamöternas förslag till beslut  
Glenn Glansin (SD) föreslår att val av ny ersättare bordläggs. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Lars-Bertil Rystrand 
Lön- och ekonomiservice 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 216/2019 Dnr 2018-620 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden 
(SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sara Lindwall (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i äldreomsorgs-
nämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Anne-Li Glansin Sjölyckevägen 20 511 63 Skene  

Ärendet 
Sara Lindwall (SD) har i skrivelse den 15 december 2019 avsagt sig sitt upp-
drag som ersättare i äldreomsorgsnämnden.   
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Sara Lindwall (SD) från 
uppdraget som ersättare i äldreomsorgsnämnden, och finner att så sker.   

Ledamöternas förslag till beslut  
Glenn Glansin (SD) föreslår att 
 
Anne-Li Glansin Sjölyckevägen 20 511 63 Skene 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Sara Lindwall 
Anne-Li Glansin  
Lön- och ekonomiservice 
Äldreomsorgsnämnden 

________________ 
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