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 Kommunfullmäktige  

 2019-02-28 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Skene, klockan 18.00-21.15 

Ajournerat klockan 19.35-19.55 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg  

 S Peter Landgren 

 S AnnSofi Tureson  

 S  Bo Petersson 

 S  Yasin Abbes tjänstgör för Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson  

 S  Jessica Rodén 

 S  Håkan Andersson tjänstgör för Weal Alkordi 

 S Ulla Lätt  

 S 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 

 L  Stina Isaksson tjänstgör för Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L  Jan Karlsson kl 18.00-20.30 

 M Tomas Johansson  

 M Ann Iberius Orrvik kl.18.00-21.00 

 M Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M  Ylva Höglund tjänstgör för Elise Benjaminsson 

 M Anders Lindahl  

 M  Rolf Skarin 

 M  Tomas Ekberg 

 M Bengt Ferm 

 KD  Elise Arnell 

 KD Lars-Inge Andersson 

 KD  Per-Olof Hermansson  

 V Karin Jageby 

 V  Madeléne Jensen tjänstgör för Arthur Thiry  

 V Cecilia Wiklund 

 V  Emil Persson Torgerson 
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 MP  Lo Göthberg Larsson 

 SD Mattias Krantz 

 SD  Natalia E Henriksson 

 SD Glenn Glansin tjänstgör för Inga-Maj Krüger  

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD  Ida Ahlgren tjänstgör för Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Siv Scarborough tjänstgör Therése Hallqvist 

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Helen Eriksson 

 S Fredrik Tureson  

 C Stig Andreasson  

 C Jessica Carlund 

 M Charlotta Bornefalk 

 KD Ruth-Marie Engström 

 KD Stig Nilsson  

 MP Lars-Olof Sandberg 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Karin Hydén, ekonomichef 

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef 

  Fredrik Höper, verksamhetschef 

  Morgan Andersson, rektor 

  

Utses att justera Leif Sternfeldt och Rolf Skarin, ersättare Tomas Ekberg 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 6 mars 2019, 
klockan 16:00. 

  

  

Underskrifter Sekreterare    § 1–21 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Leif Sternfeldt  Rolf Skarin 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Kommunfullmäktige §§ 1-21 

 
Sammanträdesdatum 2019-02-28 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-03-07 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-03-29 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrllid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 1 

  

Meddelanden § 2 

  

Remiss av nya motioner § 3 
  

Anmälan av nya medborgarförslag § 4 
  

Information om inriktning för nya Lyckeskolan § 5 
  
Återrapportering av uppdraget att utreda undervisningsmiljöer § 6 
som ger särskild lugn och trygghet i undervisningen  
  
Kommundirektören har ordet § 7 
  
Information inför vägledningsdebatt § 8 
  

Ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck fiber § 9 
  

Svar på motion om kommunal bekämpningsplan (S) § 10 
  

Upphävande av riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva § 11 

från utomstående  
  

Översyn av reglemente för socialnämnden § 12 
  

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i arbetsgruppen för § 13 
arbetsgruppen för Birger och Maria Wingqvists (C)  

  
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktiges  § 14 

demokratiberedning och fyllnadsval (SD)  

  
Entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden och  § 15 

fyllnadsval (S)  
  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (S) § 16 
  

Entledigande av ersättare i socialnämnden och fyllnadsval (KD) § 17 
  

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen och fyllnadsval (V) § 18 

  
Entledigande av ersättare i socialnämnden och fyllnadsval (C) § 19 

  
Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt § 20 

fyllnadsval (SD)  
  

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om § 21 
ordning och studiero på skolor   
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           § 1/2019  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
-  Remiss av nya motioner – Motion om Sommarlovskort (V) 
 
-  Entledigande av ersättare i socialnämnden och fyllnadsval (C)  
 
-  Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden och fyllnadsval 

(SD) 
 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 
 

-   Remiss av nya motioner – Motion om Sommarlovskort (V) 
 

-    Entledigande av ersättare i socialnämnden och fyllnadsval (C)  
 

-    Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden och  
          fyllnadsval (SD) 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 2/2019   

Meddelanden 

A)                                      Dnr 2018–664 101 
 
Sammanfattning av demokratiberedningens arbete 2015–2018 
 
B)                                      Dnr 2018–552 101 
 
Beslut från länsstyrelsen med anledning av entledigande av  
Jan Ericson (M)  

 
C)    Dnr 2018–506 168 
 
Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

  
D)   Dnr 2018–412 700 
 
Rapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 4 2018 
 
E)   Dnr 2018–412 700 
 
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL äldreomsorg, kvartal 4 2018 
 
F)    Dnr 2019–19 105 
 
Ansökan om att få servera vin eller öl till maten vid särskilt tillfälle 

________________ 
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            § 3/2019  

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  
2018-12-03-2019-02-27 
 
Motion om medfinansiering av länsväg 156  Kommunstyrelsen 
 (Lv 156) (M)  
 
Motion om återbruk av möbler, utrustning och Kommunstyrelsen 
material i Marks kommun (M) 
 
Motion om att starta en Fritidsbank i   Kultur- och fritids- 
Marks kommun (M)   nämnden 
 
Motion för att undvika problem med igensatta Teknik- och service- 
rör (M)    nämnden 
 
Motion om Sommarlovskort 2019 (V)   Kommunstyrelsen 
_______________ 
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           § 4/2019 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktigesbeslut 
 
Dnr 2019–57 512 
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att måla ”förbud-att 
stanna”-markeringar på asfalten vid övergångstället utanför Tingvallaskolan 
och Skene bibliotek överlämnas till teknik- och servicenämnden för  
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–179 512 
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Skogshöjdsområdet i Sätila 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–1 309 
Medborgarförslag om att Marks kommun tillsätter fler tjänster för fixartjänst, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
Dnr 2019–35 109 
Medborgarförslag om att Marks kommun inför e-förslag, överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–55 821 
Medborgarförslag om att det byggs en fullstor konstgräsplan (11-mannaplan) 
i Kinna överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och be-
slut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska  
återrapporteras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december 
 

Ärendet 

35 § i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte  
beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som  
fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt 
förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de  
medborgarförslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie  
sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats. 
 
5 kap. 23 § kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta 
till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts 
genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § kommunal-
lagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller 
annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta 
särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet. 

 

Inkomna medborgarförslag 

Dnr 2019–57 512 
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att måla ”förbud-att 
stanna”-markeringar på asfalten vid övergångstället utanför Tingvallaskolan 
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och Skene bibliotek överlämnas till teknik- och servicenämnden för  
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018–179 512 
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Skogshöjdsområdet i Sätila 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 

 
Dnr 2019–1 309 
Medborgarförslag om att Marks kommun tillsätter fler tjänster för fixartjänst, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
Dnr 2019–35 109 
Medborgarförslag om att Marks kommun inför e-förslag, överlämnas till  
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2019–55 821 
Medborgarförslag om att det byggs en fullstor konstgräsplan (11-mannaplan) 
i Kinna överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och be-
slut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnande medborgarförslag ska återrapporte-
ras på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och december. 
 
______________ 
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§ 5/2019                   

Information om inriktning för nya Lyckeskolan 

Dagens sammanträde 
Mari Sandell Molander, förvaltningschef och Morgan Andersson, rektor  
informerar om förslaget på inriktningen för nya Lyckeskolan. 

 
Lyckeskolan är dimensionerad för cirka 600 elever med 100 elever i sex stycken  

arbetslag. Varje arbetslag kommer ha en egen hemvist i skolan och hemvisten syftar 
att skapa ett mindre och tryggare sammanhang för skolan. I hemvisten  

finnas finns bland annat lärmiljöer för teoretiska ämnen och uppehållsytor. 
 

Det som ska känneteckna nya Lyckeskolan är: 
- En lärmiljö för alla 

- Trygghet och studiero 
- Kollegialt arbetssätt 

- Vetenskap och digital kompetens 

  
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen 

__________________ 
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             § 6/2019 Dnr 2018-682 60 

Återrapportering av uppdraget att utreda undervisningsmiljöer som 
ger särskild lugn och trygghet i undervisningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag, att utreda undervisningsmiljöer 
som ger särskild lugn och trygghet i undervisningen, godkänns. 
 

  Ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 § 180, att barn- och utbildningsnämnden 
får i uppdrag att utreda undervisningsmiljöer som ger särskild lugn och trygghet i 

undervisningen. 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-08 § 102, överlämnar redovisningen till  

kommunfullmäktige. 
 

Utredningens slutsats är att det återstår en hel del arbete för att ge fler elever lugna 
och trygga undervisningsmiljöer. Förändringsarbete tar tid men det pågår mycket po-

sitivt utvecklingsarbete på skolorna och engagemanget är stort. 
 

  Ärendets behandling 
  Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 november. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 8. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari § 12 och föreslår följande: 

- Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag, att utreda undervisningsmiljöer som 
ger särskild lugn och trygghet i undervisningen, godkänns. 

Dagens sammanträde 

Mari Sandell Molander, förvaltningschef, och Fredrik Höper, tillförordnad  
verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnden 
________________ 
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§ 7/2019                                            

Kommundirektören har ordet 

Mats Lilienberg, kommundirektör, informerar om aktuella frågor som rör 
Marks kommun. En aktuell fråga är att en arbetsgrupp har skapats för att 
göra Marks kommun till en mer attraktiv arbetsgivare. Arbetsgruppen består 
både av företrädare för arbetsgivaren och fackförbund. Arbetsgruppen har 
bland tagit fram förslag på nya förmåner som anställda kommer erbjudas. 

 
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_____________ 
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§ 8/2019                                            

Information inför vägledningsdebatt 

Ärendet  

Kommunfullmäktige har varje år en vägledningsdebatt för att ge en inriktning 
till nämnder och styrelser beträffande deras budgetarbete. Utgångspunkt för 
debatten kommer vara ett planeringsunderlag som förvaltningen sammanstäl-
ler. Planeringsunderlaget innehåller bl.a. prognoser om den ekonomiska ut-
vecklingen för Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Karin Hydén, ekonomichef, informerar om det tänkta innehållet i planerings-
underlaget. 

 
Ordföranden tackar å fullmäktiges vägnar för föredragningen. 

 
_______________ 
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            § 9/2019 Dnr 2017–392 045 

Ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck fiber 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Öxabäck fiber ekonomisk förening utökad  
kommunal borgen om 3,5 miljoner kronor till och med 2028-12-31 med  
följande villkor gentemot föreningen:  
 
1. Borgensavgift sätts till 0 %. En årlig ersättning för borgen utgörs istället av 
att föreningen tillhandahåller två fiberpar till Marks kommun och dess helägda 
bolag.  
2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår.  
3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje 
sammanträde.  
4. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella åter-
krav vid in-friat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras 
utan kommunens skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet.  
 
Kommundirektören bemyndigas att teckna erforderliga handlingar.  
Denna borgen behandlas separat från tidigare fattade beslut om borgen till 
Öxabäck fiber ekonomisk förening. 
 

Ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2018 att bevilja kommunal borgen till  
Öxabäck fiber ekonomisk förening för lån som avser tillfällig finansiering av  
bredbandsutbyggnad. Borgen sattes till 5 988 410 kronor och gällde från  
utbyggnadsprojektets start fram till en månad efter det att föreningen får bidrag från 
Länsstyrelsen, dock längst till och med 2019-07-21.  

Öxabäck fiber ekonomisk förening har den 2 november 2018 skickat in en ansökan om 
utökad borgen om 3,5 miljoner kronor för att öka sin kredit hos Mjöbäcks sparbank i 
syfte att kunna fullfölja projektet utan förseningar eller ökad medlemsinsats. Ansökan 
är baserad på samma bidragsbeslut från Länsstyrelsen som ligger till grund för tidi-
gare beviljat borgensbeslut.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 1 januari. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 14. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärende den 6 februari § 16 och föreslår  
följande: 

Kommunfullmäktige beviljar Öxabäck fiber ekonomisk förening utökad  
kommunal borgen om 3,5 miljoner kronor till och med 2028-12-31 med följande vill-

kor gentemot föreningen: 

  
1. Borgensavgift sätts till 0 %. En årlig ersättning för borgen utgörs istället av att före-

ningen tillhandahåller två fiberpar till Marks kommun och dess helägda bolag.  
2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår.  

3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje samman-
träde.  

4. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella återkrav vid 
infriat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras utan kommunens 

skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet.  
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Kommundirektören bemyndigas att teckna erforderliga handlingar.  

Denna borgen behandlas separat från tidigare fattade beslut om borgen till Öxabäck 

fiber ekonomisk förening.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktig beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker.  

Beslutet expedieras till 

Öxabäck fiber ekonomisk förening 
________________ 
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§ 10/2019                 Dnr 2017–373 4302 

Motion om kommunal bekämpningsplan (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till motionen. Motionen är besvarad ef-
tersom det redan pågår ett arbete i frågan. 
 

Ärendet  

Christoffer Thorsson (S) och Rebecca Berglund (S) har den 26 september 2017 lämnat 
in en motion. I motionen föreslås att Marks kommun upprättar en bekämpningsplan 
för att bekämpa jättelokan. Motionen föreslår även att kommunens medlemmar får 
möjlighet att till kommunen inrapportera bestånd av dessa växter.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 november. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 7 
 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari § 11 och föreslår följande:  

- Kommunfullmäktige ställer sig positiv till motionen. Motionen är besvarad eftersom 

det redan pågår ett arbete i frågan. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Håkan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Miljönämnden 

 
________________ 
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             § 11/2019 Dnr 2018–496 105 

Upphävande av riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från 
utomstående 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige upphäver Regler för sponsring av kommunal verksamhet, 
antagna av kommunfullmäktige den 23 november 1999, § 213.  
 

Ärendet  

Regler för sponsring av kommunal verksamhet antogs av kommunfullmäktige 1999 
och en översyn görs nu av dem.  

Ett förslag till ”Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående” har 
tagits fram, daterat den 19 oktober 2018. Tjänsteutlåtande, daterat den 19 oktober 
2018, beskriver ärendet.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 156, och då åter-
remitterat för att reda ut oklarheter som finns kring stöd från religiösa föreningar. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 20 december. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 9. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari § 13 och föreslår följande: 
- Regler för sponsring av kommunal verksamhet, antagna av kommunfullmäktige 

den 23 november 1999, § 213, upphör att gälla.  

Beslutsgång 

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

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18(27) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-02-28 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

           § 12/2019 Dnr 2018–595 003 

Översyn av reglemente för socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för socialnämnden  
revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för 

skuldsanering, utan istället för kommunens uppgifter inom budget- och 
skuldrådgivning.  

2. 1 § kompletteras med att socialnämnden ansvarar för de uppgifter som 
kommunen har enligt hemvärnsförordningen (1997:146), passförord-
ningen (1979:664), passlagen (1978:302) spellagen (2018:1138) och 
spelförordningen (2018:1475), men inte längre för skuldsaneringslagen 
(2006:548) och lotteriförordningen (1994:1451).  

 

Ärendet  

Kommunens uppgifter enligt hemvärnsförordningen och passförordningen hanteras 
idag av socialnämnden, men det behöver vara reglerat i reglementet för nämnden. 
Socialnämndens reglemente behöver även justeras till följd av ändrad lagstiftning med 
ny skuldsaneringslag, spellag och spelförordning.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 2 januari. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 januari § 10. 
 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari § 14 och föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för socialnämnden  
revideras enligt följande: 
- Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande: 

- Verksamhetsområdet ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för 
skuldsanering, utan istället för kommunens uppgifter inom budget- och skuldråd-
givning.  

- 1 § kompletteras med att socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen 
har enligt hemvärnsförordningen (1997:146), passförordningen (1979:664),  
spellagen (2018:1138) och spelförordningen (2018:1475), men inte längre för 
skuldsaneringslagen (2006:548) och lotteriförordningen (1994:1451).  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker 

Beslutet expedieras till 

Socialnämnden 

_______________ 
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 2019-02-28 
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§ 13/2019          Dnr 2018-732 046                

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i arbetsgruppen för Birger 
och Maria Wingqvists stiftelse (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Mariana Andreasson (C) entledigas från uppdraget som ledamot för  
arbetsgruppen för Birger och Maria Wingqvists stiftelse. 
 
Till ny ledamot utses  
 
Erik Hallberg  Skattegårdsvägen 7 511 73  Fritsla 
 

Ärendet 
Mariana Andreasson (C) har i en skrivelse från den 15 januari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i arbetsgruppen för Birger och Maria 
Wingqvists stiftelse. 

 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att: 

 
Erik Hallberg Skattegårdsvägen 7 511 73 Fritsla 

 
utses till ny ledamot. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Mariana Andreasson (C) från 
uppdraget som ledamot och finner att så sker. 

 
Ordföranden frågar om Erik Hallberg kan utses till ny ledamot för arbetsgruppen för 

Birger och Maria Wingqvists stiftelse och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Mariana Andreasson (C) 
Erik Hallberg (C) 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20(27) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-02-28 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 14/2019                 Dnr                   

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning 
och fyllnadsval (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ida Ahlgren (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i  
kommunfullmäktiges demokratiberedningen. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Jelina Thomasdotter Habyvägen 15 511 63  Skene 
 

Ärendet 
Ida Ahlgren (SD) har i en skrivelse från den 17 december 2018  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges demokratibered-
ning.  

 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Mattias Krantz (SD) föreslår att:  
 

Jelina Thomasdotter  Habyvägen 15 511 63  Skene 
 

utses till ny ersättare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Ida Ahlgren (SD) från uppdraget 

som ersättare och finner att så sker. 
 

Ordföranden frågar om Jelina Thomasdotter (SD) kan utses till ny ersättare i  
demokratiberedningen och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Ida Ahlgren (SD) 
Jelina Thomasdotter (SD) 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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 2019-02-28 
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§ 15/2019                 Dnr 2018–618 101                 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Per Rosendahl (S) entledigas från uppdraget som ledamot i kultur- och  
fritidsnämnden. 
 
Valet av ny ledamot bordläggs till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Per Rosendahl (S) har i en skrivelse från den 30 januari 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. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Dahlberg (S) föreslår att valet av ny ledamot bordläggs till nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige entledigar Per Rosendahl (S) från 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och finner att så sker. 

 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige bordlägger valet av ny ledamot till 
nästa sammanträde och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Per Rosendahl (S) 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
_____________ 
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 2019-02-28 
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§ 16/2019                 Dnr 2018–552 101                   

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Claes-Håkan Martinsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i  
kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare. 
  

Ärendet 
Claes-Håkan Martinsson (S) har i en skrivelse från den 5 februari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Claes-Håkan  
Martinsson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny  
ersättare. 

Beslutet expedieras till 

Claes-Håkan Martinsson (S) 
Länsstyrelsen 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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 Kommunfullmäktige 

 2019-02-28 
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§ 17/2019                 Dnr 2018–616 101                 

Entledigande av ersättare i socialnämnden och fyllnadsval (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stig Nilsson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Till ny ersättare utses 
 
Agneta Bergeld  Kronäng Lagret 1 511 91 Kinna 

Ärendet 
Stig Nilsson (KD) har i en skrivelse från den 6 februari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Ledamöternas förslag till beslut   

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att: 
 
Agneta Bergeld  Kronäng Lagret 1 511 91 Kinna 
 
utses till ny ersättare 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Stig Nilsson (KD) från 
uppdraget som ersättare och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om Agneta Bergeld (KD) kan utses till ny ersättare i  
socialnämnden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Stig Nilsson (KD) 
Agneta Bergeld (KD) 
Socialnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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 2019-02-28 
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§ 18/2019                 Dnr 2018-563 101                 

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen och fyllnadsval (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Cecilia Wiklund (V) entledigas från uppdraget som ersättare i  
kommunstyrelsen. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Karin Jageby  Skenevägen 9  511 31 Örby 

Ärendet 
Cecilia Wiklund (V) har i en skrivelse från den 12 februari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 

 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Cecilia Wiklund (V) föreslår att: 
 
Karin Jageby  Skenevägen 9  511 31 Örby 
 
utses till ny ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Cecilia Wiklund (V) från 
uppdraget som ersättare och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Karin Jageby (V) kan utses till ny ersättare i  
kommunstyrelsen och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till  

Cecilia Wiklund (V) 
Karin Jageby (V) 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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§ 19/2019                 Dnr 2018–616 101                 

Entledigande av ersättare i socialnämnden och fyllnadsval (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ali Aljojo (C) entledigas från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Till ny ersättare utses 
 
Erik Lindwall  Prästliden 21 511 57   Kinna 

Ärendet 
Ali Aljojo (C) har i en skrivelse från den 15 februari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att: 
 
Erik Lindwall  Prästliden 21 511 57   Kinna 
 
utses till ny ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Ali Aljojo (C) från  
uppdraget som ersättare och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Erik Lindwall (C) kan utses till ny ersättare i  
socialnämnden och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Ali Aljojo (C) 
Erik Lindwall (C) 
Socialnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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§ 20/2019                 Dnr 2018-615 101                  

Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden och  
fyllnadsval (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Therése Hallqvist (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Till ny ersättare utses 
 
Anne-Li Glansin  Sjölyckevägen 20 511 63 Skene 

Ärendet 
Therése Hallqvist (SD) har i en skrivelse från den 16 februari 2019  
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Mattias Krantz (SD) föreslår att: 
 
Anne-Li Glansin  Sjölyckevägen 20 511 63 Skene 
 
utses till ny ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Therése Hallqvist (SD) 
från uppdraget som ersättare och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Anne-Li Glansin (SD) kan utses till ny ersättare och i 
barn- och utbildningsnämnden och finner att så sker.  

Beslutet expedieras till 

Therése Hallqvist (SD) 
Anne-Li Glansin (SD) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lön- och ekonomiservice 
 
_____________ 
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§ 21/2019                 Dnr 2019-101 607                

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om  
ordning och studiero på skolor 
 
Ärendet 

Elise Arnell (KD) har den 11 februari lämnat in en interpellation som är ställd till ordfö-

randen för barn- och utbildningsnämnden om ordning och studiero på skolor. 

Dagen sammanträde 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 

Elise Arnell (KD) läser upp interpellationen.  
 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Sternfeldt (C) besvarar  
interpellationen. 

 
Interpellationsställaren och respondenten inleder med varsitt debattinlägg i  

diskussionen innan den övergår till en allmän diskussion om ordning och studiero på 

skolor. 
_____________ 

 
 

 


