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 Kommunfullmäktige 
 2020-02-27 
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-20.05. 
Paus klockan 18.35-18.55. 

  
  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Yasin Abbes, tjänstgör för Peter Landgren 
 S AnnSofi Tureson 
 S 

S 
Bo Petersson §§ 17-24 och 26-32 
Fredrik Tureson, tjänstgör för Bo Petersson § 25 

 S Håkan Andersson, tjänstgör för Urban Jernberg 
 S Christopher Thorsson 
 S Jessica Rodén §§ 17-24 och 26-32 
 S Ylva Hultén §§ 17-24 och 26-32 
 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 §§ 17-24 och 26-32 
 C Lena Ferm Hansson 
 C Pontus Johansson 
 C Ali Aljojo, tjänstgör för Gisella Olsson §§ 17-24 och 26-32 
 C Ulla-Maj Persson §§ 17-24 och 26-32 
 C Stig Anderasson 
 L Niklas Herneryd 
 L Maria Aronsson Dahl §§ 17-24 och 26-32 
 L Stina Isaksson, tjänstgör för Jan Karlsson 
 M  Tomas Johansson §§ 17-24 och 26-32 
 M Ann Iberius Orrivk 
 M Ylva Höglund, tjänstgör för Pär-Erik Johansson 
 M Magnus Lilliecrona 
 M Peter Branshöj, tjänstgör för Elise Benjaminsson §§ 17-24 och 

26-32 
 M Anders Lindahl 
 M Rolf Skarin §§ 17-24 och 26-32 
 M Tomas Ekberg §§ 17-24 och 26-32 
 M Bengt Ferm 
 KD 

KD 
Elise Arnell §§ 17-24 och 26-32 
Ruth-Marie Engström, tjänstgör för Elise Arnell § 25 

 KD Lars-Inge Andersson  
 KD Per-Olof Hermansson §§ 17-24 och 26-32 
 V Karin Jageby 
 V 

V 
Arthur Thiry §§ 17-24 och 26-32 
Cecilia Wiklund §§ 17-24 och 26-32 
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 V Madeléne Jensen, tjänstgör för Emil Persson Torgerson §§ 17-
24 och 26-32 

 MP 
MP 

Lo Göthberg Larsson §§ 17-24 och 26-32 
Lars-Olof Sandberg, tjänstgör för Lo Göthberg Larsson § 25 

 SD Glenn Glansin, tjänstgör för Mattias Krantz §§ 17-24 och 26-32 
 SD Natalia E Henriksson 
 SD Inga-Maj Krüger 
 SD Lennart Svensson 
 SD Sara Lindwall §§ 17-24 och 26-32 
 SD Bo Kindström §§ 17-24 och 26-32 
 SD Jarl Krüger 
 SD Ida Ahlgren §§ 17-24 och 26-32 
 
 
Övriga närvarande 

C 
 
 
S 
S 
KD 
MP 
SD 

Eva Karin Torhem Arnell §§ 17-24 och 26-32 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Tureson §§ 17-24 och 26-32 
Daniel Fleck 
Ruth-Marie Engström §§ 17-24 och 26-32 
Lars-Olof Sandberg §§ 17-24 och 26-32 
Siv Scarborough 
 
 
Tjänstepersoner 
Helena Blomqvist, sekreterare/1:e kommunjurist 
Henrik Yrlid, nämndsekreterare 
Lars Landrö, kanslichef/tjänsteförrättande kommundirektör 
 

   
   
Utses att justera Christopher Thorsson (S) och Anders Lindahl (M) 

Ersättare  Per-Olof Hermansson (KD) 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 2 mars 2020, klockan 15.00 
  
Underskrifter Sekreterare  §§ 17-32 
  Helena Blomqvist   
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Tornhem Arnell §§ 17-24, 26-32 
  

 
 
 
 

 
 
……………………………………………. 
AnnSofi Tureson 
 

 
 
  
 § 

 
 
 
25 

     
 Justerande Christopher Thorsson  Anders Lindahl 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige  
 
Sammanträdesdatum 2020-02-27 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-03-02 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-03-24 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   

                            Helena Blomqvist 
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Innehållsförteckning 
  

 Förändring av ärendelistan § 17 
  
Meddelanden 
 
Nya motioner 
 
Nya medborgarförslag 
 
Inkomna enkla frågor 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
könsstympning 
 
Ändring av avgift för matdistribution 2020 
 
Initiativärende om att sänka priset på lunch på äldreboen-
denas restauranger 
 
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL 18) 
 
Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun 
 
Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade  
föreningar, byalag och organisationer 

§ 18 
 
§ 19 
 
§ 20 
 
§ 21 
 
§ 22 
 
 
§ 23 
 
§ 24 
 
 
§ 25 
 
 
§ 26 
 
§ 27 

  
Budget och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen,  
Sjuhärads kommunalförbund 

§ 28 

  
Riktlinjer för parkeringsbehov/ parkeringsnorm § 29 

  
Fyllnadsval av revisor (M) 
 
Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (SD) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i plan- och bygg-
nadsnämnden (KD) 
 
 

§ 30 
 
§ 31 
 
§ 32 
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            § 17/2020  

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden 

(KD)  
 
Följande ärende utgår från ärendelistan: 
- Kommundirektören har ordet 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden 

(KD)  
 
Ordförande föreslår att följande ärende utgår från ärendelistan: 
- Kommundirektören har ordet  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ändringarna av ärendelistan kan antas och finner att så 
sker. 
 
________________ 
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§ 18/2020  

Meddelanden 
 
Under perioden 2020-01-31 – 2020-02-27 har det inte inkommit några med-
delanden. 
 
________________ 
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§ 19/2020  

Nya motioner 
 
Enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie  
sammanträde med fullmäktige redovisas de motioner som kommit in efter det 
närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om remiss som 
har fattats. 
 
Under perioden 2020-01-31 – 2020-02-27 har det inte inkommit några  
motioner. 
 
________________ 
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§ 20/2020 Dnr 2020-10 101  

Nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslag om förskola i Björketorp, överlämnas till barn- och  
utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Medborgarförslag om gymnastikhall i Björketorp, överlämnas till barn- och  
utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Medborgarförslag om att ändra skyltar Mark i Mark, överlämnas till kommun-
styrelsen för handläggning och beslut.  
 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg i Björketorp, 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. 
 
Kommunfullmäktige noterar följande: 
Medborgarförslag om namnbyte från ”Kinna” till ”Mark” har remitterats till 
kommunstyrelsen.  
 
Medborgarförslag om namnbyte till Kinna kommun har remitterats till  
kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie  
sammanträde med fullmäktige redovisas de medborgarförslag som kommit in 
efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om  
remiss som har fattats. 
 
Fullmäktige ska enligt 5 kap. 22 § kommunallagen besluta i ärenden som har 
väckts genom medborgarförslag men får överlåta till kommunstyrelsen eller 
annan nämnd att besluta, utom i ärenden som är fullmäktiges uppgifter enligt 
5 kap. 1 § kommunallagen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Medborgarförslag om förskola i Björketorp, överlämnas till barn- och  
utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Medborgarförslag om gymnastikhall i Björketorp, överlämnas till barn- och  
utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Medborgarförslag om att ändra skyltar Mark i Mark, överlämnas till kommun-
styrelsen för handläggning och beslut. 
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Medborgarförslag om gång- och cykelväg i Björketorp, 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. 
 
Kommunfullmäktige noterar följande: 
Medborgarförslag om namnbyte från ”Kinna” till ”Mark” har remitterats till 
kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslag om namnbyte till Kinna kommun har remitterats till  
kommunstyrelsen. 
 
Förslagen antas.  
 
________________ 
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§ 21/2020  

Inkomna enkla frågor 
 
Under perioden 2020-01-31 – 2020-02-27 har det inte inkommit några enkla 
frågor. 
 
________________ 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 11(25) 
 Kommunfullmäktige 
 2020-02-27 
  
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 22/2020 Dnr 2020-44 101 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående köns-
stympning 

Ärendet 
Ann Iberius-Orrvik (M) har den 28 januari 2020 lämnat in en interpellation 
som är ställd till kommunstyrelsens ordförande angående könsstympning.  
 
Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige har den 30 januari 2020, § 6, medgett att inter- 
pellationen får ställas och interpellationen lästes upp. Kommunstyrelsens  
ordförande Lisa Dahlberg (S) informerade att hon avser att besvara inter- 
pellationen på fullmäktiges nästa sammanträde. 

Dagens sammanträde 
Ann Iberius-Orrvik (M) läser upp interpellationen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S) besvarar interpellationen. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) och Lisa Dahlberg (S) inleder med inlägg i diskuss-
ionen innan den övergår i en allmän diskussion om ärendet.  
 
________________ 
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§ 23/2020 Dnr 2020-22 042 

Ändring av avgift för matdistribution 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Beslutad avgift per huvudrätt vid matdistribution/eget boende ändras från 
75 kronor per portion till 65 kronor per portion. 
 
Den lägre avgiften införs retroaktivt från och med den 1 januari 2020. 
 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har genom ordförandebeslut lämnat en komplettering 
av det underlag de lämnade inför beslut i kommunfullmäktige om taxor och 
avgifter 2020. Förändringen föranleds av nya uppgifter om kostnader för livs-
medel och måltider från teknik- och serviceförvaltningen i december 2019.  
 
Kostnaden är lägre än de uppgifter äldreomsorgsnämnden räknat med i sitt 
taxeförslag varför nämnden föreslår att hela förändringen (10 kr per huvud-
rätt) kommer mottagaren av matdistribution tillgodo. Det innebär att avgiften 
om 75 kr per portion som kommunfullmäktige fastställt för 2020 sänks till 
65 kr per portion för matdistribution/huvudrätt i ordinärt boende. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 januari 2020, 
§ 23. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2020, § 9, där föl-
jande föreslås: 
 
Beslutad avgift per huvudrätt vid matdistribution/eget boende ändras från 
75 kronor per portion till 65 kronor per portion. Den lägre avgiften införs  
retroaktivt från och med den 1 januari 2020.  

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

Expedieras till: 
Äldreomsorgsnämnden 

________________ 
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§ 24/2020 Dnr 2020-95 044 

Initiativärende om att sänka priset på lunch på äldreboendenas  
restauranger  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger-pensionär, ändras från 
85 kronor till 75 kronor inklusive moms från och med den 1 mars 2020. Priset 
på 75 kronor ska också gälla personer som har daglig verksamhet enligt LSS 
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
 
Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2020 ökas med 0,3 miljoner kronor 
genom kommunreserven för att kompensera intäktsbortfallet. 
 

Ärendet 
Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har till kommunstyrelsens  
sammanträde den 5 februari 2020 inkommit med initiativärende om att sänka priset 
för lunch på äldreboendens restauranger. Kommunfullmäktige beslutade i november 
2019 att priset för lunch på Club Senior i Kinna och på de andra äldreboendenas  
restauranger skulle höjas till 85 kronor. Efter beslutet har pensionärer reagerat på 
höjningen. Kommunfullmäktige har också mottagit en namninsamling som protesterar 
mot höjningen.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2020, § 20, där  
följande föreslås: 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger-pensionär, ändras från 
85 kronor till 75 kronor inklusive moms från och med den 1 mars 2020. Priset 
på 75 kronor ska också gälla personer som har bistånd av daglig verksamhet 
enligt LSS. Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2020 ökas med 0,3 miljo-
ner kronor genom kommunreserven för att kompensera intäktsbortfallet. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Håkan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Expedieras till 
Äldreomsorgsnämnden 
 
________________ 
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§ 25/2020 Dnr 2020-4 024 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 
18) antas med ändringen att kap. 2 § 6 ändras på så sätt att ekonomiskt  
omställningsstöd enligt kap. 2 § 4 ska samordnas redan från år ett med andra 
förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp årligen undantas från samordningen.  
Bestämmelserna gäller från och med den 1 mars 2020. 
 

Ärendet 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
antogs för första gången att gälla för nyvalda politiker i samband med valet 
2014. OPF-KL har i ett centralt avtal reviderats och förstärkts med  
bestämmelser om flera förmåner såsom omställningsinsatser, ekonomiskt 
omställningsstöd, ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och  
familjeskydd. För att dessa ska gälla ska de antas lokalt. Bestämmelserna  
gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare.  
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i  
tidigare uppdrag inte omfattats av Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
(PBF), Pensionsreglemente för förtroendevalda (PRF) eller andra  
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Förtroendevalda 
som omfattats av PBF eller PRF fortsätter att omfattas av dessa avtal och  
gäller för personer som omfattades av dessa avtal före valet 2014.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 januari 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 4. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2020, § 4, där  
följande föreslås: 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 
18) antas, och gäller från och med den 1 mars 2020 med undantag att kap. 2 
§ 4 ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas redan från år ett med andra 
förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp årligen undantas från samordningen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
AnnSofi Tureson (S) föreslår att bestämmelser om omställningsstöd och  
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) antas med ändringen att kap. 2 § 6  
ändras på så sätt att ekonomiskt omställningsstöd enligt kap. 2 § 4 ska  
samordnas redan från år ett med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
årligen undantas från samordningen. Bestämmelserna gäller från och med 
den 1 mars 2020.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta AnnSofi Turesons (S) 
förslag och finner att så sker.    

 
Jäv  
Bo Petersson (S), Jessica Rodén (S), Ylva Hultén (S), Leif Sternfeldt (C), Ali 
Aljojo (C), Ulla-Maj Persson (C), Maria Aronsson Dahl (L), Tomas Johansson 
(M), Peter Branshöj (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), 
Per-Olof Hermansson (KD), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V), Madeléne 
Jensen (V), Lo Göthberg Larsson (MP), Glen Glansin (SD), Sara Lindwall (SD), 
Bo Kindström (SD), Ida Ahlgren (SD) och Eva-Karin Torhem Arnell (C) anmä-
ler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 
 
För Bo Petersson (S) tjänstgör Fredrik Tureson (S), för Elise Arnell (KD) 
tjänstgör Ruth-Marie Engström (KD) och för Lo Göthberg Larsson (MP) tjänst-
gör Lars-Olof Sandberg (MP). 
 
För övriga personer finns inga ersättare. 

 
Expedieras till 
Samtliga nämnder 
Löne- och ekonomiservice 
 
________________ 
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§ 26/2020 Dnr 2019-828 167  

Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Trygghets- och säkerhetspolicy antas enligt upprättat förslag att gälla från 
och med den 15 mars 2020, men med ändringen att det anges att dess om-
fattning är hela kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och bolag. 
Samtidigt upphävs följande styrdokument: 
• Säkerhetspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige den 
21 november 2013, § 164. 
• Policy för IT-säkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, 
§ 96. 
• Risk- och sårbarhetsanalys, antagen av kommunfullmäktige den 24 sep-
tember 2015, § 106. 
• Samlingsplan för kommunens krisberedskap, antagen av kommunfull-
mäktige den 17 december 2015, § 169. 
• Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära ordinära  
händelser, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2015, § 170. 
•     Beredskapsplanering för en pandemisk influensa, antagen av kommun-
fullmäktige den 22 september 2009, § 125. 
 

Ärendet 
Säkerhetspolicy för Marks kommun och policy för IT-säkerhet antogs av kom-
munfullmäktige 2013. En översyn görs nu av dem samt av andra styrdoku-
ment inom risk- och säkerhetsarbetet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 november 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information i ärendet den 4 december 
2019, § 270. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 januari 2020, 
§ 20. 
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 5 februari 2020, § 5, där föl-
jande föreslås: 
 
Trygghets- och säkerhetspolicy antas enligt upprättat förslag att gälla från 
och med den 15 mars 2020 och samtidigt upphävs följande styrdokument: 
• Säkerhetspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige den 
21 november 2013, § 164 
• Policy för IT-säkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, 
§ 96 
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018 (KF 2015-09-24) 
• Samlingsplan för kommunens krisberedskap (KF 2015-12-17) 
• Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära ordinära  
händelser. (KF 2015-12-17) 
•     Beredskapsplanering för en Pandemisk Influensa (KF 2009-09-22, §125) 
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Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att förslaget till trygghets- och säkerhetspolicyn ändras 
på så sätt att det anges att dess omfattning är hela kommunkoncernen, det 
vill säga både nämnder och bolag. I övrigt yrkar ordföranden bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Lisa Dahlberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ordförandens 
ändringsförslag. 

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

Expedieras till 
Samtliga nämnder och bolag 
 

________________ 
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§ 27/2020                  Dnr 2018-224 805 
 
Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar,  
byalag och organisationer 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över och förbättra rutiner för 
dels hur debitering av övernattningar redovisas, dels hur de kommunala  
kostnaderna för de egna lokalerna och anläggningarna redovisas.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att se över de avtal som för närvarande 
finns med olika föreningar i kommunen för att säkerställa att förutsättning-
arna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att uppfylla sin 
del av avtalet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över rutinerna för hur  
redovisningen av föreningarnas hyresintäkter ska gå till och fungera på ett 
tillfredsställande sätt, i syfte att bland annat minska risken att betala dubbla 
bidrag för samma lokal. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tydliggöra för föreningarna hur 
det kommunala stödet fungerar. Det bör särskilt förtydligas att lokalrelaterade 
kontanta bidrag och lokalsubventioner är ett mer omfattande stöd än de  
verksamhetsrelaterade kontanta bidragen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över den fördelning som sker 
i dag mellan bidrag till kulturområdet respektive fritidsområdet, och ta fram 
ett lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för  
styrdokument.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att årligen följa upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda och bedöma om motiven, 
för skillnaden mellan subventioner i de kommunala lokalerna som  
administreras via lokalbokningen och stödet till föreningarna via lokal- och  
anläggningsknutna bidrag till föreningar som hyr privata lokaler eller driver 
egna lokaler/anläggningar, fortfarande är relevanta.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att öka digitaliseringen av sin  
administration avseende stöd till bidragsberättigade föreningar och  
organisationer. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för utvecklings-
peng för byalagen i Marks kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över rutinerna kring  
lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlinjer. 
 
Nämndernas uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 
31 december 2020.  
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Kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av riktlinjer för bidrag 
som hanteras via trygghets- och säkerhetsrådet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillfråga föreningslivet om deras 
syn på hur stödet kan förbättras. 
 

Ärendet 
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott den 
18 april 2018, § 85, att utreda det samlade föreningsstödet i kommunen. En  
rapport avseende Marks kommuns stöd till bidragsberättigade föreningar,  
byalag och organisationer har tagits fram av företaget Utvärderingsringen AB.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 268. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2019, § 211, och 
återremitterat ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 2. 
 
Kommuntyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2020, § 6, där följande 
föreslås: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över och förbättra rutiner för 
dels hur debitering av övernattningar redovisas, dels hur de kommunala  
kostnaderna för de egna lokalerna och anläggningarna redovisas.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att se över de avtal som för närvarande 
finns med olika föreningar i kommunen för att säkerställa att förutsättning-
arna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att uppfylla sin 
del av avtalet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över rutinerna för hur  
redovisningen av föreningarnas hyresintäkter ska gå till och fungera på ett 
till-fredsställande sätt, i syfte att bland annat minska risken att betala dubbla 
bi-drag för samma lokal. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tydliggöra för föreningarna hur 
det kommunala stödet fungerar. Det bör särskilt förtydligas att lokalrelaterade 
kontanta bidrag och lokalsubventioner är ett mer omfattande stöd än de  
verksamhetsrelaterade kontanta bidragen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över den fördelning som sker 
i dag mellan bidrag till kulturområdet respektive fritidsområdet, och ta fram 
ett lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för  
styrdokument.  
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Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att årligen följa upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda och bedöma om motiven, 
för skillnaden mellan subventioner i de kommunala lokalerna som  
administreras via lokalbokningen och stödet till föreningarna via lokal- och  
anläggningsknutna bidrag till föreningar som hyr privata lokaler eller driver 
egna lokaler/anläggningar, fortfarande är relevanta.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att öka digitaliseringen av sin  
administration avseende stöd till bidragsberättigade föreningar och  
organisationer. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för utvecklings-
peng för byalagen i Marks kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över rutinerna kring  
lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlinjer. 
 
Nämndernas uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 
31 december 2020.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av riktlinjer för bidrag 
som hanteras via trygghets- och säkerhetsrådet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillfråga föreningslivet om deras 
syn på hur stödet kan förbättras. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) och Elise Arnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag och finner att så sker.    
 
Expedieras till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
________________ 
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§ 28/2020 Dnr 2019-872 106 

Budget och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund godkänns. 
 

Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 
6 december 2019 för egen del att anta budget och verksamhetsplan för 2020 
samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 3. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2020, § 7, där  
följande föreslås: 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal-
förbund godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag och finner att så sker.    
 
Expedieras till 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
 
________________ 
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§ 29/2020 Dnr 2017-248 514  

Riktlinjer för parkeringsbehov/parkeringsnorm 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Parkeringsnorm antagen den 29 juni 1993 upphör att gälla. 
 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag till en ny riktlinje för  
parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkeringsnorm, för  
antagande. Nu gällande parkeringsnorm för Marks kommun är antagen av 
kommunfullmäktige den 29 juni 1993 och behöver därvid upphävas.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 januari 2019, den 24 juni 
2019 och den 8 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari 2019, 
§ 26, den 21 augusti 2019, § 188 och den 22 januari 2020, § 21. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2020, § 8, och  
beslutat att anta riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombygg-
nad, parkeringsnorm, samt att föreslå följande: 
 
Parkeringsnorm antagen 29 juni 1993 upphör att gälla. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Pontus Johansson (C), Lisa Dahlberg (S) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

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

Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Miljönämnden 

________________ 
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§ 30/2020 Dnr 2018-597 007 

Fyllnadsval av revisor (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 30 januari 2020, § 11, entledigat Åsa Nystedt 
från uppdraget som revisor i Marks kommun och som lekmannarevisor för 
Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB efter att hon avsagt sig  
uppdragen. Fyllnadsval behöver därför ske, vilket kommunfullmäktige bord-
lade den 30 januari 2020. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 47 § tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som ska 
ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Tomas Johanssons (M) föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges  
nästa sammanträde. 

 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Valda revisorer 

________________ 
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§ 31/2020 Dnr 2018-552 101  

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kathrin Larsson (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfull- 
mäktige.  
 
Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare.  
 

Ärendet 
Kathrin Larsson (SD) har i skrivelse den 4 februari 2020 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 mot det. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Kathrin Larsson (SD)  
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och finner att så sker.  
 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare.  
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen 
Kathrin Larsson 

________________ 
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§ 32/2020 Dnr 2018-619 101  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämn-
den (KD)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Martin Arnell (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i plan- och  
byggnadsnämnden. 
 
Till ny ersättare utses: 
 
Martin Andersson (KD) Källaberg Berg 2     519 97 Öxnevalla 
 

Ärendet 
Martin Arnell (KD) har i skrivelse den 17 februrari 2020 avsagt sig sitt upp-
drag som ersättare i plan- och byggnadsnämnden. 
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl mot det. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 47 § tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som ska 
ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersättare. 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Martin Arnell (KD) från 
uppdraget som ersättare i plan- och byggndsnämnden och finner att så sker.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att 
 
Martin Andersson (KD) Källaberg Berg 2 519 97 Öxnevalla 
  
utses till ny ersättare i plan- och byggnadsnämnden. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Martin Arnell 
Martin Andersson 
Löne- och ekonomiservice 
 
________________ 
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