
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(33) 
 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-20.25. 
Paus klockan 19.00-19.15. 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren 
 S AnnSofi Tureson 
 S Yasin Abbes tjänstgör för Bo Petersson 
 S Urban Jernberg 
 S Christopher Thorsson 
 S Jessica Rodén 
 S -  
 S -  
 S -  
 S -  
 S Efkan Üstündag 
 S Helena Johansson 
 S Pauli Kuitunen 
 S -  
 C Stefan Brunander 
 C Leif Sternfeldt 
 C Lena Ferm Hansson 
 C -  
 C Gisella Olsson 
 C -  
 C -  
 L Niklas Herneryd 
 L -  
 L -  
 M  Tomas Johansson 
 M Ann Iberius Orrivk 
 M Pär-Erik Johansson 
 M -  
 M -  
 M -  
 M Rolf Skarin 
 M Tomas Ekberg 
 M -  
 KD Elise Arnell 
 KD Lars-Inge Andersson 
 KD -  
 V Karin Jageby 
 V Arthur Thiry 
 V -  
 V -  
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 MP Lo Göthberg Larsson 
 SD Siv Scarborough tjänstgör för Mattias Krantz 
 SD Natalia E Henriksson 
 SD Glenn Glansin tjänstgör för Inga-Maj Krüger 
 SD -  
 SD Sara Lindwall 
 SD Bo Kindström 
 SD -  
 SD -  
 C Eva Karin Torhem Arnell 
   
   
Övriga närvarande  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
   
   
   
  

 
Utses att justera Lisa Dahlberg (S) och Karin Jageby (V) 

Ersättare Arthur Thiry (V)   
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 30 juni 2020 klockan 10.00 
  
Underskrifter Sekreterare  § 90-111 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Torhem Arnell   
     
 Justerande    
 Lisa Dahlberg   Karin Jageby 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 90-111 
 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-06-30 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-07-22 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Ärende 23: Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med avseende på företagare i 
Marks kommun för verksamhetsåret 2020 
 
Resultat 
 Avstår 1 

 Bifall till Ann Iberius  
Orrviks förslag  4 

 Bifall till kommun- 
styrelsens förslag 23 

 Frånvarande 23 
   

 

 Natalia E Henriksson (SD) Avstår 
 Ann Iberius Orrvik (M) Bifall till Ann Iberius Orrviks förslag  
 Pär–Erik Johansson (M) Bifall till Ann Iberius Orrviks förslag  
 Rolf Skarin (M) Bifall till Ann Iberius Orrviks förslag  
 Siv Scarborough (SD) Bifall till Ann Iberius Orrviks förslag  
 Lisa Dahlberg (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Peter Landgren (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 AnnSofi Tureson (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Urban Jernberg (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Christopher Thorsson (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Jessica Rodén (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Efkan Üstündag (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Helena Johansson (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Pauli Kuitunen (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Lena Ferm Hansson (C) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Gisella Olsson (C) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Niklas Herneryd (L) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Tomas Johansson (M)  Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Elise Arnell (KD) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Lars–Inge Andersson (KD) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Karin Jageby (V) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Arthur Thiry (V) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Lo Göthberg Larsson (MP) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Sara Lindwall (SD) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Bo Kindström (SD) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Eva Karin Torhem Arnell (C) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Yasin Abbes (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
 Glenn Glansin (SD) Bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 90 
  
Meddelanden § 91 
  
Anmälan av nya medborgarförslag § 92 
  
Kommundirektören har ordet § 93 
  
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag  § 94 
  
Redovisning av obesvarade motioner § 95 
  
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag  § 96 
  
Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat om medborgarförslag 

§ 97 

  
Tolkförmedling Väst - årsredovisning 2019 § 98 
  
Fairtrade City - tolkning av arvodesreglemente  § 99 
  
Information krisledningsnämnden § 100 
  
Budget 2020  för kommunkoncernen efter revidering av respektive 
bolagsstyrelse  

§ 101 

  
Fastställande av reviderade ramar 2021 § 102 
  
Aprilrapport 2020 för Marks kommun § 103 
  
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämn-
den (M) 

§ 104 

  
Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) § 105 
  
Fyllnadsval av ledamot samt ordförande för valda revisorer (M) § 106 
  
Fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (MP) § 107 
  
Fyllnadsval av nämndeman (S) § 108 
  
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och service- 
nämnden (SD) 

§ 109 

  
Val av ombud till Spinnerskan i Mark 2020 § 110 
  
Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med avseende på 
företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020  

§ 111 
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§ 90/2020  

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Meddelanden: 
A) § 407 Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst - Återbetalning av eget kapital 
B) Beslut att krisledningsnämnden ska träda i funktion 
C) Rapport av ej verkställda beslut enligt LSS perioden 
2020-01-01 - 2020-03-31 
D) Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL, 2020-01-01 - 
2020-03-31 
- Medborgarförslag om inrättande av tjänst som samordnare för 
- äldre personer 
- Medborgarförslag om att sänka kraven för att få tilläggsbelopp för 
- barn som behöver extra stöd i förskola och skola 
- Medborgarförslag om uppmärksammande av protestlista kring 

Kinna resecentrum 
- Medborgarförslag om upprustning av vandringsleder 
- Medborgarförslag om att ta bort gångtunneln vid Kinna 

resecentrum 
- Fyllnadsval av nämndeman (S) 
- Val av ombud till Spinnerskan i Mark 2020 
- Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med avseende på  
      företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020 
 
Ärende angående om- och tillbyggnad Kaskad utgår. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Meddelanden: 

A) § 407 Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst - Återbetalning av eget ka-
pital 
B) Beslut att krisledningsnämnden ska träda i funktion 
C) Rapport av ej verkställda beslut enligt LSS perioden 
2020-01-01 - 2020-03-31 
D) Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL, 2020-01-01 - 
2020-03-31 

- Medborgarförslag om inrättande av tjänst som samordnare för 
- äldre personer 
- Medborgarförslag om att sänka kraven för att få tilläggsbelopp för 
- barn som behöver extra stöd i förskola och skola 
- Medborgarförslag om uppmärksammande av protestlista kring 

Kinna resecentrum 
- Medborgarförslag om upprustning av vandringsleder 
- Medborgarförslag om att ta bort gångtunneln vid Kinna 

resecentrum 
- Fyllnadsval av nämndeman (S) 
- Val av ombud till Spinnerskan i Mark 2020 
- Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med avseende på företa-

gare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020 
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Ordförande föreslår att ärende angående om- och tillbyggnad Kaskad utgår.  
 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  
 
  
_______________ 
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§ 91/2020  

Meddelanden 
 
A) § 407 Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst - Återbetalning av eget kapital 
 
B) Beslut att krisledningsnämnden ska träda i funktion 
 
C) Rapport av ej verkställda beslut enligt LSS perioden 
2020-01-01 - 2020-03-31 
 
D) Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL, 2020-01-01 - 
2020-03-31 
 
________________ 
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§ 92/2020  

Kommundirektören har ordet   

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg ger kommunfullmäktige information om situationen i 
Marks kommun sett till Covid-19. En informationsfilm finns på Marks kommuns interna 
intranät. Omvärldsbevakning per 10-16 juni 2020 presenteras. Den sammantagna be-
dömningen för Marks kommun är måttlig påverkan i förvaltningarna.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 93/2020  

Anmälan av nya medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Dnr 2020-10 101-47 
Medborgarförslag om inrättande av tjänst som samordnare för äldre personer, 
överlämnas till äldreomsorgsnämnden för handläggning och beslut.   
 
Dnr 2020-10 101-46 
Medborgarförslag om att sänka kraven för att få tilläggsbelopp för barn som 
behöver extra stöd i förskola och skola, överlämnas till barn- och utbildnings-
nämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-45 
Medborgarförslag om uppmärksammande av protestlista kring Kinna rese-
centrum, överlämnas till kommunstyrelsen handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-42 
Medborgarförslag om upprustning av vandringsleder, överlämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-53 
Medborgarförslag om att ta bort gångtunneln vid Kinna resecentrum, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden 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.  

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: 
 
Dnr 2020-10 101-47 
Medborgarförslag om inrättande av tjänst som samordnare för äldre personer, 
överlämnas till äldreomsorgsnämnden för handläggning och beslut.   
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Dnr 2020-10 101-46 
Medborgarförslag om att sänka kraven för att få tilläggsbelopp för barn som 
behöver extra stöd i förskola och skola, överlämnas till barn- och utbildnings-
nämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-45 
Medborgarförslag om uppmärksammande av protestlista kring Kinna rese-
centrum, överlämnas till kommunstyrelsen handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-42 
Medborgarförslag om upprustning av vandringsleder, överlämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-53 
Medborgarförslag om att ta bort gångtunneln vid Kinna resecentrum, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden 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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§ 94/2020 Dnr 2020-274 101 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen godkänns med tillägget att medborgarförslag om biogas- 
produktion, dnr KS 2012-18 100, läggs till redovisningen.  
 
Informationen angående antalet avvisade medborgarförslag noteras.  

Ärendet 
Enligt 34 § 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, 
den 4 maj 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
115. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 97, där följande 
föreslås: 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby ger kommunfullmäktige information 
om antal avvisade medborgarförslag under år 2020.   

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår att medborgarförslag om tankställe för biogas i tätorten 
samt möjlighet till biogasproduktion läggs till redovisningen.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige i övrigt antar eller avslår  
kommunstyrelsens förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen angå-
ende antalet avvisade medborgarförslag, och finner att så sker.  

________________ 
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§ 95/2020 Dnr 2020-274 101 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
  
Redovisningen godkänns.  

Ärendet 
Enligt 33 § 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, den 4 maj 
2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
116. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 98, där följande 
föreslås: 
 
Redovisningen godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunstyrel-
sens förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 96/2020 Dnr 2020-273 101  

Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen godkänns. 

Ärendet 
Enligt 34 § 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 6 maj 2020, § 
117. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 99, där följande 
föreslås: 
 
Redovisningen godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunstyrel-
sens förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 97/2020 Dnr 2020-272 101 

Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat om medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen godkänns.  

Ärendet 
Enligt 34 § 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 6 maj 2020, § 
118. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 100, där föl-
jande föreslås: 
 
Redovisningen godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunstyrel-
sens förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 98/2020 Dnr 2020-232 106  

Tolkförmedling Väst - årsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Tolkförmedling väst godkänns. 
 
Direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 

Ärendet 
Direktionen beslutade den 27 mars 2020 att godkänna årsredovisningen för 
2019. Enligt förbundsordningen ska den sedan översändas till medlems- 
kommunerna för behandling i kommunfullmäktige och beslut om ansvarsfrihet 
för direktionens ledamöter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
131. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 101, där föl-
jande föreslås:  
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Tolkförmedling väst godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 
 
Jäv 
Niklas Herneryd (L) och Ann Iberius Orrvik (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. För Niklas Herneryd (L) och Ann Iberius 
Orrvik (M) finns inga tillgängliga ersättare.     

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunstyrel-
sens förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår att direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Tolkförmedling Väst  
  

_______________ 
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§ 99/2020 Dnr 2020-176 059  

Fairtrade City - tolkning av arvodesreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Arvodesreglementet kompletteras med uppdragen ordförande och vice  
ordförande i Fairtrade City med ett arvode om 10 % för ordförande och 5 % 
för vice ordförande.  
 
Reservation 
Tomas Ekberg (M), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Lars-Inge Anders-
son (KD), Ann Iberius Orrvik (M), Rolf Skarin (M), Glenn Glansin (SD), Natalia 
E Henriksson (SD) och Siw Scarborough (SD) reserverar sig till förmån för 
Ann Iberius Orrviks (M) förslag. 

Ärendet 
Det har uppkommit en fråga om i vilken utsträckning Styrgruppen för Fair-
trade City omfattas av arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning 
till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.  
 
Styrgruppen för Fairtrade City är vald av Kommunstyrelsen 2018—12-12, § 
189 och något arvode har inte utbetalts under 2019 och 2020. Enligt arvodes-
reglementet svarar Kommunstyrelsens arbetsutskott för frågor om tolkning 
och tillämpning av bestämmelserna. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
128. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 102, där föl-
jande föreslås: 
 
Arvodesreglementet kompletteras med uppdragen ordförande och vice  
ordförande i Fairtrade City med ett arvode om 10 % för ordförande och 5 % 
för vice ordförande.  
 
Jäv 
Gisella Olsson (C) och Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. För Gisella Olsson (C) och Tomas  
Johansson (M) finns inga tillgängliga ersättare. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius Orrvik (M) föreslår att arvodesreglementet kompletteras med 
uppdragen ordförande och vice ordförande i Fairtrade City med ett arvode om 
5 % för ordförande och 3,5 % för vice ordförande. 
 
Leif Sternfeldt (C), Lo Göthberg Larsson (MP) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
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Sara Lindwall (SD) och Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till Ann Iberius 
Orrviks (M) förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann Iberius Orrviks (M) 
förslag, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Tomas Ekberg (M), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Lars-Inge Anders-
son (KD), Ann Iberius Orrvik (M), Rolf Skarin (M), Glenn Glansin (SD), Natalia 
E Henriksson (SD) och Siw Scarborough (SD) reserverar sig till förmån för 
Ann Iberius Orrviks (M) förslag.  
 
Expedieras till 
Styrgruppen för Fairtrade City 
Lön- och ekonomiservice  
Konsumentvägledare i Mark  
________________ 
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§ 100/2020  

Information krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg ger kommunfullmäktige information om 
att kommunstyrelsen har behandlat frågan om huruvida krisledningsnämnden ska 
vara fortsatt i funktion den 15 juni 2020, och instämt i krisledningsnämndens uppfatt-
ning om att krisledningsnämnden fortsatt ska vara i funktion fram till 31 augusti 2020. 
Därefter gör kommunstyrelsen en ny bedömning på nästkommande sammanträde.  
 
Slutligen uppmanar Lisa Dahlberg till ansvarstagande för att fortsatt hantera Covid-19.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 101/2020 Dnr 2020-157 041 

Budget 2020  för kommunkoncernen efter revidering av respektive 
bolagsstyrelse  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Budget 2020 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns.  

Ärendet 
I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotter- 
bolag ges bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det 
aktuella budgetåret. Kommunfullmäktige godkänner de av bolagen reviderade 
budgetarna i samband med aprilrapporten. De avkastnings- och soliditetskrav 
som fullmäktige fastställt måste tillgodoses även i de reviderade budgetarna. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020, § 
119. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 104, där föl-
jande föreslås: 
 
Budget 2020 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunstyrel-
sens förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Samtliga bolag  

________________ 
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§ 102/2020 Dnr 2019-855 042  

Fastställande av reviderade ramar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Reviderade ramar för 2021 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2021–2024 
tas av kommunfullmäktige 2020-11-19.  
 
Kommunfullmäktige flyttar fram kommunstyrelsens uppdrag att åter- 
rapportera en reviderad investeringsplan till ordinarie budgetbeslut i  
november.  

Ärendet 
Budgeten för 2020–2023 fastställdes av kommunfullmäktige i november 
2019. Enligt kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag 
och resurser för de två kommande verksamhetsåren. För år två görs i nästföl-
jande budgetprocess i princip endast justeringar utifrån förändringar i  
befolkningens sammansättning samt andra omvärldsförändringar av väsentlig 
betydelse. Detta för att skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar 
för nämnder och verksamhet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2020 i samband med att 
anvisningarna för budget 2021–2024 fastställdes att föreslå att kommunfull-
mäktige liksom föregående år reviderar nästkommande års ramar redan vid 
junisammanträdet. Slutligt beslut av Budget 2021–2024 tas av kommunfull-
mäktige 2020-11-19. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
140. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 105, där föl-
jande föreslås: 
 
Reviderade ramar för 2021 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2021–2024 
tas av kommunfullmäktige 2020-11-19.  
 
Kommunfullmäktige flyttar fram kommunstyrelsens uppdrag att åter- 
rapportera en reviderad investeringsplan till ordinarie budgetbeslut i  
november. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  
 
Tomas Johansson (M), Leif Sternfeldt (C), Lo Göthberg Larsson (MP) och Ann Iberius 
Orrvik (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Arthur Thirys (V) förslag 
och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.   
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Reservation 
Arthur Thiry (V) och Karin Jageby (V) reserverar sig till förmån för Arthur 
Thirys (V) förslag.  
 
Protokollsanteckning, Arthur Thiry (V)  
Precis som våra tjänstemän säger i tjänstutlåtandet är läget mycket svår- 
bedömt. Att, nu innan de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är klara, 
begära att våra nämnder under sommaren tar fram konsekvensbeskrivningar 
för nedskärningar på 2 % är kontraproduktivt. De nämnder som har myndig-
hetsutövning och olika lagar att följa har redan i nuläget svårt att få budgeten 
att gå ihop. Kommunen har under många år genererat ett överskott. Vi har 
råd att gå med förlust några år om det behövs för att klara välfärden.   

_______________ 
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§ 103/2020 Dnr 2020-165 042  
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens begäran om årligt ramtillskott på 5,6 miljoner 
kronor för att bland annat bibehålla antalet lärverktyg, årligt ramtillskott på 
2,0 miljoner kronor för verksamhetsnära support av digitala lärverktyg samt 
satsningar på kompetensutveckling hän-skjuts till höstens budgetprocess. Då 
bör det finansiella läget för 2021 och framåt ha klarnat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden medges ett budgetöverskridande på driftbud-
get-ten om 5 miljoner kronor 2020 för att finansiera en modernisering av  
Audio-Video-utrusningen i undervisningsrummen. 
 
Investeringsbudgeten för projekt Nybyggnation Lyckeskolan utökas med 1,5 
miljoner kronor till 309,5 miljoner kronor för att projektet ska inrymma en 
sol-cellsanläggning om 255 kWp.   
2020 års låneram för Marks kommun fastställs till 200 miljoner kronor. 
 
Alla nämnder och styrelser uppmanas att anpassa ordinarie verksamhet till sin 
budgetram. Avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade  
intäkter relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisningsprinciper undantas från uppmaningen.   
 
Lägesrapporten om status på uppdragen till nämnder och styrelse noteras.  
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun godkänns.  

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om  
kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2020 samt en 
prognos för hela året. Ärendet kan komma att kompletteras till behandlingen i 
kommunstyrelsen den 27 maj 2020 med eventuella framställningar som 
nämnder och styrelser gjort i samband med att de har behandlat sina  
respektive aprilrapporter. 
 
I samband med att aprilrapporten behandlas tas även aktuella ekonomiska 
frågor upp till ställningstagande och beslut. I år är följande frågor aktuella:  
 
• Utökad investeringsbudget för Lyckeskolan  
• Utökad driftbudget till barn- och utbildningsnämnden för att bemanna  

enheten för arbetsmarknad och integration (AME) 
• Nivå på borgensavgifter för kommunens bolag 
• Låneram för Marks kommun 
• Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
• Kultur och fritidsnämndens beslutade inriktning för den ramökning om 

0,7 miljoner kronor nämnden erhöll inför året 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om ärendet den 6 maj 
2020, § 122.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2020, § 
139. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 107, där föl-
jande föreslås: 
 
Barn- och utbildningsnämndens begäran om årligt ramtillskott på 5,6 miljoner 
kronor för att bland annat bibehålla antalet lärverktyg, årligt ramtillskott på 
2,0 miljoner kronor för verksamhetsnära support av digitala lärverktyg samt 
satsningar på kompetensutveckling hän-skjuts till höstens budgetprocess. Då 
bör det finansiella läget för 2021 och framåt ha klarnat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden medges ett budgetöverskridande på driftbud-
geten om 5 miljoner kronor 2020 för att finansiera en modernisering av  
Audio-Video-utrusningen i undervisningsrummen. 
 
Investeringsbudgeten för projekt Nybyggnation Lyckeskolan utökas med 1,5 
miljoner kronor till 309,5 miljoner kronor för att projektet ska inrymma en 
solcellsanläggning om 255 kWp.   
2020 års låneram för Marks kommun fastställs till 200 miljoner kronor. 
 
Alla nämnder och styrelser uppmanas att anpassa ordinarie verksamhet till sin 
budgetram. Avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade  
intäkter relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisningsprinciper undantas från uppmaningen.   
 
Lägesrapporten om status på uppdragen till nämnder och styrelse noteras.  
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun godkänns.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP), Tomas Johansson (M) och Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunstyrel-
sens förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 104/2020 Dnr 2018-617 101  

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämn-
den (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Niklas Friberg (M) entledigas från uppdraget som ledamot i teknik- och  
Servicenämnden. 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Tomas Ekberg Berghällsvägen 7  511 72 Fritsla 
 
Val av ny ersättare bordläggs.  

Ärendet 
Niklas Friberg (M) har i skrivelse den 28 maj 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot 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 kan entlediga Niklas Friberg (M) 
från uppdraget som ledamot i teknik- och servicenämnden, och finner att så 
sker.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Tomas Johansson (M) föreslår att  
 
Tomas Ekberg Berghällsvägen 7  511 72 Fritsla  
 
utses till ny ledamot, samt att val av ny ersättare bordläggs.  
 
Förslagen antas.  
 
Expedieras till 
Niklas Friberg 
Tomas Ekberg  
Lön- och ekonomiservice 
Teknik- och servicenämnden  

________________ 
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§ 105/2020 Dnr 2018-622 101  

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Val av ny ersättare bordläggs. 

Ärendet 
Christina Wall (KD) har i skrivelse den 28 april 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som ersättare i valnämnden.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ersättare den 28 maj 2020, § 86.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Elise Arnell (KD) föreslår att val av ny ersättare bordläggs.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Valnämnden 

________________ 
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§ 106/2020  

Fyllnadsval av ledamot samt ordförande för valda revisorer (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Val av ny revisor tillika ordförande bordläggs. 

Ärendet 
Ordförande för valda revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med  
anledning av detta behöver fyllnadsval ske. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny revisor tillika ordförande den 28 maj 
2020, § 87.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att val av ny revisor tillika ordförande bordläggs.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till  
Valda revisorer 
 
________________ 
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§ 107/2020 Dnr 2018-621 101 

Fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Anna Stjernström Håkankila Soliden 1 511 99 Sätila 

Ärendet 
Mirjam Larsson (MP) har i skrivelse den 13 maj 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i valnämnden.   
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ledamot den 28 maj 2020, § 88. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att 
 
Anna Stjernström Håkankila Soliden 1 511 99 Sätila 
 
utses till ny ledamot. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Anna Stjernström 
Lön- och ekonomiservice 
Miljönämnden  

________________ 
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§ 108/2020 Dnr 2018-343 115 

Fyllnadsval av nämndeman (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Val av ny nämndeman bordläggs. 

Ärendet 
Christer Jonsson den 15 maj 2020 entledigats från sitt uppdrag som nämnde-
man vid Borås tingsrätt. Med anledning av detta hemställer tingsrätten att ny 
nämndeman utses fram till och med 31 december 2023.  
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny nämndeman den 28 maj 2020, § 89. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Christopher Thorsson (S) föreslår att val av ny nämndeman bordläggs. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Borås tingsrätt  

________________ 
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§ 109/2020 Dnr 2018-617 101  

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämn-
den (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Jarl Krüger (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i teknik- och service-
nämnden. 
 
Till ny ledamot utses: 
 
Mikael Ljunggren  Botaskårsvägen 10 51142 Kinnahult  

Ärendet 
Jarl Krüger (SD) har i skrivelse den 17 juni 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot i valnämnden.   
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroen-
devald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det inte 
finns skäl emot det. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Jarl Krüger (SD) från 
uppdraget som ledamot i teknik- och servicenämnden, och finner att så sker. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Glenn Glansin (SD) föreslår att 
 
Mikael Ljunggren  Botaskårsvägen 10 51142 Kinnahult 
 
utses till ny ledamot. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Jarl Krüger 
Mikael Ljunggren 
Lön- och ekonomiservice 
Teknik- och serivcenämnden 

________________ 
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§ 110/2020                 Dnr 2020-350 107                 

Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2020 utses: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
Till ersättare vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2020 utses: 
 
Pär-Erik Johansson Stjärngatan 6 511 57 Kinna  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
________________ ________________ _________________ 
Eva-Karin Torhem Arnell Lisa Dahlberg Karin Jageby 
Ordförande  Justerande  Justerande 

Ärendet 
Spinnerskan i Mark AB är helägt av Marks kommun. På bolagsstämman för 
Spinnerskan i Mark AB får aktieägaren utöva sin rätt genom ett ombud, som 
utses för ett år i taget. 

Det är kommunfullmäktige som utser ombud. Enligt arbetsordningen för  
kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige besluta att förrätta val utan  
föregående beredning.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9 511 54 Kinna 
 
utses till ombud. 
 
samt att  
 
Pär-Erik Johansson Stjärngatan 6 511 57 Kinna 
 
utses till ersättare. 
 
Förslagen antas.  

Beslutet expedieras till 
Gunnar Nilsson (S) 
Pär-Erik Johansson (M) 
Spinnerskan i Mark AB 
_____________ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 32(33) 

 Kommunfullmäktige 
 2020-06-17 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 111/2020 Dnr 2020-337 044  

Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med avseende på  
företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
50 % avgiftsbefrielse för 2020 för tillsyn enligt hälsoskydd. Övriga tillsyns- 
avgifter enligt miljöbalken debiteras enligt tidigare beslut av kommunfullmäk-
tige § 194/2019. 
 
Den ekonomiska konsekvensen för miljönämnden hanteras i bokslutet.  
 
Undantag från avgiftsbefrielserna görs för arbete med befogade klagomål, 
mertidsuttag och tid för förelägganden och annat sanktionsarbete om företa-
garen inte sköter sig, arbete med köldmedierapporter m.m. Samma gäller 
också för prövning av inkommande ärenden exempelvis tillståndsansökningar, 
anmälningar eller andra ärenden som behöver prövas. 
 
Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter.  

Ärendet 
Marks kommun har i likhet med Sverige som nation; och globalt sett världen 
som helhet, drabbats av en pandemi med en smittspridning av ett coronavirus 
som ger sjukdomen covid-19. Detta har fått och får fortsatt stora effekter på 
människors hälsa och livssituation och som en av många negativa effekter av 
sjukdomsspridningen så slår detta hårt mot många företagare. 
 
I Marks kommun finns en politisk uttalad vilja att försöka stötta kommunens 
företagare på ett så bra sätt som möjligt i detta uppkomna läge. 
Med det som utgångspunkt har fick kommundirektören den 2020-05-07 i upp-
drag från kommunstyrelsen att utreda möjligheten att justera livsmedels- och 
miljöbalkstaxan för att hjälpa utsatta företag kopplat till Covid-19 pandemin.  
 
Ärendet har utretts av miljöenheten.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information i ärendet den 3 juni 
2020, § 154. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2020, § 120, där föl-
jande föreslås: 
 
50 % avgiftsbefrielse för 2020 för tillsyn enligt hälsoskydd. Övriga tillsyns- 
avgifter enligt miljöbalken debiteras enligt tidigare beslut av kommunfullmäk-
tige § 194/2019. 
 
Den ekonomiska konsekvensen för miljönämnden hanteras i bokslutet.  
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Undantag från avgiftsbefrielserna görs för arbete med befogade klagomål, 
mertidsuttag och tid för förelägganden och annat sanktionsarbete om företa-
garen inte sköter sig, arbete med köldmedierapporter m.m. Samma gäller 
också för prövning av inkommande ärenden exempelvis tillståndsansökningar, 
anmälningar eller andra ärenden som behöver prövas. 
 
Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter.  
 
Jäv 
Tomas Ekberg (M), Leif Sternfeldt (C) och Stefan Brunander (C) anmäler jäv och del-
tar inte i handläggning och beslut i ärendet. För Tomas Ekberg (M), Leif Sternfeldt (C) 
och Stefan Brunander (C) finns inga ersättare.  
 
Ledamöternas förslag till beslut  
Ann Iberius Orrvik (M) föreslår 100 % avgiftsbefrielse för 2020 för tillsyn enligt hälso-
skydd. 
 
Karin Jageby (V), Lisa Dahlberg (S), Glenn Glansin (SD) och Lena Ferm Hansson (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann Iberius Orrviks (M) 
förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Med 23 röster för kommunstyrelsens förslag och 4 röster för Ann Iberius Orr-
viks (M) förslag finner ordförande att kommunfullmäktige antar kommunsty-
relsens förslag. 
 
Vid voteringen avstod en ledamot från att rösta.  
 
Omröstningslista finns i början av protokollet.  

________________ 
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