
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(49) 
 Kommunfullmäktige 
 2020-09-24 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-22.00. 
Paus klockan 20.45-21.05.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg §§ 132-133, 135-141, 142-147 
 S Peter Landgren §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 S AnnSofi Tureson §§ 132-134, 135-141, 143-146 
 S Bo Petersson 132-133 
 S Urban Jernberg 
 S Christopher Thorsson §§ 132-133,135-141, 143-145  
 S Jessica Rodén §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 S Yasin Abbes tjänstgör för Ylva Hultén §§ 132-133, 
 S Ulla Lätt §§ 132-133 
 S Ulf Dahlberg §§ 132-133, 135-142, 143-147 
 S Anita Lomander §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 S Efkan Üstündag §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 S Helena Johansson §§ 132-133 
 S Pauli Kuitunen §§ 132-134, 135-141, 143-146 
 S Birgitta Andersson §§ 132-133, 
 C Stefan Brunander §§ 132-133, 135-141, 143-145, 147 
 C Leif Sternfeldt §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 C Lena Ferm Hansson §§ 132-133, 135-141, 143-146 
 C Pontus Johansson §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 C Gisella Olsson §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 C Ulla Niklasson tjänstgör för Ulla-Maj Persson §§ 132-133, 
 C Stig Andreasson §§ 132-133 
 L Niklas Herneryd §§ 135-141, 143-145 
 L Maria Aronsson Dahl §§ 132-133 
 L Jan Karlsson §§ 135-141, 143-145  
 M  Tomas Johansson §§ 135-141, 142-146 
 M Ann Iberius Orrivk §§ 135-141, 143-145, 147 
 M Pär-Erik Johansson§§ 135-141, 143-145 
 M Magnus Lilliecrona §§ 132-133 
 M Charlotta Bornefalk tjänstgör för Elise Benjaminsson §§ 

132-133, 135-141, 143-146 
 M Anders Lindahl §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 M Peter Branshöj tjänstgör för Rolf Skarin §§ 132-134 
 M Tomas Ekberg §§ 132-133, 135-141, 143-146 
 M Ylva Höglund tjänstgör för Bengt Ferm §§ 132-133 
 KD Elise Arnell §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 KD Lars-Inge Andersson §§ 132-133, 135-141, 143-145, 147 
 KD Per-Olof Hermansson §§ 132-133 
 V Karin Jageby §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 V Arthur Thiry §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 V Cecilia Wiklund §§ 132-133 
 V -  
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 MP Lo Göthberg Larsson 
 SD Glenn Glansin tjänstgör för Mattias Krantz §§ 132-133, 135-

141, 143-145, 147 
 SD Natalia E Henriksson §§ 132-133, 135-141, 143-145 
 SD Inga-Maj Krüger §§ 132-133, 135-141, 143-146 
 SD Siv Scarborough tjänstgör för Lennart Svensson §§ 132-133 
 SD Sara Lindwall §§ 132-133 
 SD Bo Kindström §§ 132-133 
 SD Jarl Krüger §§ 132-133, 135-141, 143-146 
 SD Anne-Li Glansin tjänstgör för Ida Ahlgren §§ 132-133, 135-

141, 143-145, 147 
 C Eva Karin Torhem Arnell  
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Håkan Andersson 
 MP Lars-Olof Sandberg 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  

 
Utses att justera Urban Jernberg (S) och Ann Iberius Orrvik (M) 

Ersättare Tomas Ekberg (M)  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 2 oktober 2020, klockan 

16.00 
  
Underskrifter Sekreterare  § 112-149 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Torhem Arnell § 112-149 
     
     
 Justerande    
 Urban Jernberg § 112-149 
  
  
                    Justerande               
 Ann Iberius Orrvik              §   112-131, 148-149 
  
 Justerande

 
  

 Lo Göthberg Larsson                 § 132-147 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 112-149 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-24 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-10-05 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-10-27 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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 Tjänstgörande  § 120, beslutsgång 1 
  JA     NEJ AVSTÅR 
S Lisa Dahlberg X   
S Peter Landgren X   
S AnnSofi Tureson X   
S Bo Petersson X   
S Urban Jernberg X   
S Christopher Thorsson X   
S Jessica Rodén X   
S Yasin Abbes X   
S Ulla Lätt X   
S Ulf Dahlberg X   
S Anita Lomander X   
S Efkan Üstündag X   
S Helena Johansson X   
S Pauli Kuitunen X   
S Birgitta Andersson X   
C Stefan Brunander X   
C Leif Sternfeldt X   
C Lena Fem Hansson X   
C Pontus Johansson X   
C Gisella Olsson X   
C Ulla Niklasson X   
C Stig Andreasson X   
L Niklas Herneryd X   
L Maria Aronsson Dahl X   
L Jan Karlsson X   
M  Tomas Johansson  X  
M Ann Iberius Orrivk   X 
M Pär-Erik Johansson  X  
M Magnus Lilliecrona  X  
M Charlotta Bornefalk  X  
M Anders Lindahl  X  
M Peter Branshöj  X  
M Tomas Ekberg  X  
M Ylva Höglund  X  
KD Elise Arnell  X  
KD Lars-Inge Andersson  X  
KD Per-Olof Hermansson  X  
V Karin Jageby X   
V Arhur Thiry X   
V Cecilia Wiklund X   
V -     
MP Lo Göthberg Larsson  X  
SD Glenn Glansin  X  
SD Natalia E Henriksson  X  
SD Inga-Maj Krüger  X  
SD Siw Scarborough  X  
SD Sara Lindwall  X  
SD Bo Kindström  X  
SD Jarl Krüger  X  
SD Anne-Li Glansin  X  
C Eva-Karin Torhem Arnell X   
 Resultat 29 20 1 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan  § 112 
  
Allmänhetens frågestund § 113 
  
Meddelanden § 114 
  
Remiss av nya motioner  § 115 
  
Anmälan av nya medborgarförslag § 116 
  
Inkomna enkla frågor § 117 
  
Inkomna interpellationer § 118 
  
Kommundirektören har ordet  § 119 
  
Införande av lag av valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet  § 120 
  
Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige § 121 
  
Förbundsordning Tolkförmedling Väst § 122 
  
Tolkförmedling Väst – godkännande av budget och verksamhets-
plan  

§ 123 

  
Förändring av socialnämndens reglemente avseende hyresgarantier  § 124 
  
Svar på motion om kvalificerade fältassistenter (V) § 125 
  
Svar på motion om att införa en personalekonomisk redovisning i 
samband med årsredovisningen (S) 

§ 126 

  
Översyn av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige  § 127 
  
Fyllnadsval av ersättare i teknik- och servicenämnden (M) § 128 
  
Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) § 129 
  
Fyllnadsval av nämndeman (S)  § 130 
  
Val av borgerlig begravningsförrättare (C)  § 131 
  
Fyllnadsval av ledamot samt ordförande för valda revisorer (M) till 
och med år 2022 

§ 132 

  
Entledigande och fyllnadsval av revisor (SD) till och med år 2022  § 133 
  
Val till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) till och med 
år 2022 (M)  

§ 134 
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Val av revisor för arbetsgrupp för beredning av ansökningar om ut-
delning ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse till och med år 2022 
(M) 

§ 135 

  
Val av revisor för Henrikssons stiftelse till och med år 2022 (M) § 136 
  
Val av revisor för Joe Olssons stiftelse till och med år 2022 (M) § 137 
  
Val av revisor för Marks härads sparbanks stiftelser till och med år 
2022 (M)  

§ 138 

  
Val av revisor för Samfond 1 till och med år 2022 (M) § 139 
  
Val av revisor för Samfond 2 till och med år 2022 (M) § 140 
  
Val av revisor för Samfond 3 till och med år 2022 (M) § 141 
  
Val av revisor för Sjuhärds kommunalförbund till och med år 2022 
(M) 

§ 142 

  
Val av revisor för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond till och 
med år 2022 (M) 

§ 143 

  
Val av revisor för Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kultur- 
stipendium till och med år 2022 (M) 

§ 144 

  
Val av revisor för von Alten Bockums fond till och med år 2022 (M) § 145 
  
Val av lekmannarevisor för Spinnerskan i Mark till och med år 2022 
(M)  

§ 146 

  
Val av lekmannarevisor för Marks Bostads AB (M) § 147 
  
Val av huvudman till Mjöbäcks Sparbank till och med 2024 § 148 
  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (KD)  § 149 
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§ 112/2020  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Medborgarförslag om namn på skola och idrottshallar i Kinna.  
- Medborgarförslag om frisbeegolfbana. 
- Medborgarförslag om avfasade kantstenar vid Ica i Horred. 
- Val av huvudman till Mjöbäcks Sparbank till och med 2024  
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (KD) 
 
Följande ärenden utgår: 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i valnämnden (SD) 
- Val av revisor för teknik- och servicenämnden till och med år 2022 (M) 
 
Ordföranden föreslår att ärende gällande val av lekmannarevisor för Marks 
Bostads AB (M) undersöks och tillförs sist på ärendelistan om så är möjligt.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Medborgarförslag om namn på skola och idrottshallar i Kinna.  
- Medborgarförslag om frisbeegolfbana. 
- Medborgarförslag om avfasade kantstenar vid Ica i Horred. 
- Val av huvudman till Mjöbäcks Sparbank till och med 2024  
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (KD) 
 
Samt att följande ärenden utgår: 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i valnämnden (SD) 
- Val av revisor för teknik- och servicenämnden till och med år 2022 (M)  
 
Ordföranden föreslår att ärende gällande val av lekmannarevisor för Marks 
Bostads AB (M) undersöks och tillförs sist på ärendelistan om så är möjligt.  
 
Förslagen antas.   
 
________________ 
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§ 113/2020  

Allmänhetens frågestund   
 
Allmänheten har getts möjlighet skicka in frågor som rör den kommunala 
verksamheten. 
 
Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) läser upp de inkomna frågorna om 
rökfria balkonger hos Marks Bostads AB och framställning av biogas. 
 
Frågeställaren läser upp inkommen fråga angående publicering av handlingar 
på Marks kommuns webbplats.  
 
Ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg (S) besvarar frågan angående rök-
fria balkonger hos Marks Bostads AB.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S) besvarar frågan angående 
framställning av biogas. 
 
________________ 
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§ 114/2020  

Meddelanden   
 
A) Angelägna frågor till Sveriges kommuners politiskt ansvariga 
 
B) Bilaga till meddelande a) 
 
C) Öppet brev till kommuner med vänorter i Polen 
 
D) Information om kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november 
2020 
 
________________ 
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§ 115/2020  

Remiss av nya motioner    
 
Enligt 38 § 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.  
 
Under perioden 2020-06-17 – 2020-09-24 har inga motioner inkommit.  
 
________________ 
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§ 116/2020  

Anmälan av nya medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Dnr 2020-10 101-67 
Medborgarförslag om att Marks kommun köper in grävlingsfällor för kostnads-
fri utlåning till kommuninvånare, överlämnas till teknik- och servicenämnden 
för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-66 
Medborgarförslag om att Marks kommun upplåter parkeringsplats för husbilar 
längre än 24 timmar, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-65 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en cykelväg mellan Sätila 
och Ramhulta, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning 
och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-64 
Medborgarförslag om att Marks kommun sänker hastigheten på Boråsvägen, 
sträckan Prästgatan – Gärdesvägen, överlämnas till teknik- och servicenämn-
den för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-63 
Medborgarförslag om att binda ihop Björketorp med en cykelväg, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
  
Dnr 2020-10 101-62  
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att bygga en aktivitetspark 
med skatepark, multisportplan och parkourbana i centrala Kinna, överlämnas 
till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-59 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en beachvolleyboll plan på 
den nu oanvända marken bredvid Kungabergsbadet, överlämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-57 
Medborgarförslag om att Marks kommun placerar pontoner i Hedgärdessjön, 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-26 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en basketplan i Sätila, över-
lämnades den 23 april 2020 § 46 till teknik- och servicenämnden, föreslås nu 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
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Dnr 2020-444 101 
Medborgarförslag om namn på skola och idrottshallar i Kinna, överlämnas till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-599 81 
Medborgarförslag om frisbeegolfbana, överlämnas till kultur- och fritidsnämn-
den för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-747 312 
Medborgarförslag om avfasade kantstenar vid Ica i Horred, 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. 

Ärendet 
Enligt 38 § 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 2020-10 101-67 
Medborgarförslag om att Marks kommun köper in grävlingsfällor för kostnads-
fri utlåning till kommuninvånare, överlämnas till teknik- och servicenämnden 
för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-66 
Medborgarförslag om att Marks kommun upplåter parkeringsplats för husbilar 
längre än 24 timmar, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-65 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en cykelväg mellan Sätila 
och Ramhulta, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning 
och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-64 
Medborgarförslag om att Marks kommun sänker hastigheten på Boråsvägen, 
sträckan Prästgatan – Gärdesvägen, överlämnas till teknik- och servicenämn-
den för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-63 
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Medborgarförslag om att binda ihop Björketorp med en cykelväg, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
  
Dnr 2020-10 101-62  
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att bygga en aktivitetspark 
med skatepark, multisportplan och parkourbana i centrala Kinna, överlämnas 
till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-59 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en beachvolleyboll plan på 
den nu oanvända marken bredvid Kungabergsbadet, överlämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-57 
Medborgarförslag om att Marks kommun placerar pontoner i Hedgärdessjön, 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-26 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en basketplan i Sätila, över-
lämnades den 23 april 2020 § 46 till teknik- och servicenämnden, föreslås nu 
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-444 101 
Medborgarförslag om namn på skola och idrottshallar i Kinna, överlämnas till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-599 81 
Medborgarförslag om frisbeegolfbana, överlämnas till kultur- och fritidsnämn-
den för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2019-747 312 
Medborgarförslag om avfasade kantstenar vid Ica i Horred, överlämnas till 
teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 
 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid 
behov höra berörda parter i ärendet. 
 
Förslagen antas.  
 
________________ 
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§ 117/2020 Dnr 2020-178 101   

Enkel fråga till teknik- och servicenämndens ordförande   
 
Ärendet 
Ann Iberius-Orrvik (M) har den 23 mars 2020 inkommit med en fråga till ord-
föranden i teknik- och servicenämnden om granbarkborrebekämpning. 
 
Dagens sammanträde  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige medger att frågan får ställas, och 
finner att så sker. 
 
Ann Iberius-Orrvik (M) läser upp frågan.  
 
Teknik- och servicenämndens ordförande Bo Peterson (S) besvarar frågan. 
 
Frågeställaren och den som besvarar frågan får därefter göra debattinlägg in-
nan diskussionen avslutas.  
 
________________ 
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§ 118/2020   

Inkomna interpellationer   
 
Under perioden 2020-06-17 – 2020-09-24 har det inte inkommit några inter-
pellationer.   
 
________________ 
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§ 119/2020   

Kommundirektören har ordet   
 
Kommundirektör Mats Lilienberg ger kommunfullmäktige information om läget 
i Marks kommun avseende Covid-19 pandemin. Samtliga förvaltningar, med 
undantag av socialförvaltningen, har sedan i juli månad signalerat att pande-
min går att hantera i ordinarie verksamhet. Socialförvaltningen påvisar fort-
satt måttlig påverkan.  
 
Marks kommuns resultat i näringslivsrankingen presenteras.   
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordförande tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.   
 
________________ 
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§ 120/2020 Dnr 2017-281 733   

Införande av lag av valfrihetssystem (LOV) i daglig verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
För att öka valfrihet för personer med beviljad insats inom LSS med daglig 
verksamhet ges möjlighet till direktupphandling hos leverantör av tjänster. 
Aktuella placeringar kan fortsätta utan upphandling. 
 
Uppdraget från kommunfullmäktige den 24 november 2016, § 153, anses 
vara slutfört.  
 
Reservation 
Glenn Glansin (SD), Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Siv 
Scarborough (SD), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD), 
Anne-Li Glansin (SD) Elise Arnell (KD), Per-Olof Hermansson (KD) och Ylva 
Höglund (M) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.   

Ärendet 
Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner 
och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala 
verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och om-
sorgstjänster till brukaren eller patienten. Beslut om att införa valfrihets- 
system för respektive verksamhet tas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 april 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 maj 2018, § 
100. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 maj 2018, § 89, där följande 
beslutades: 
 
Ärendet återremitteras till socialnämnden för ytterligare beredning i enligt 
med uppdraget från kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om ärendet den 8 maj 
2019, § 132. 
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 juli 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 september 
2019, § 199. 
 
Ärendet återremitteras för att utreda hur omfattande arbete som krävs av 
socialförvaltningen för införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) i daglig 
verksamhet, sett till kostnader för arbetsinsats samt konsekvenser för 
brukare. 
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 6 februari 2020. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 februari 2020 
§ 34. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 mars 2020, § 24, där följande 
föreslås: 
 
För att öka valfrihet för personer med beviljad insats inom LSS med daglig 
verksamhet ges möjlighet till direktupphandling hos leverantör av tjänster. 
Aktuella placeringar kan fortsätta utan upphandling. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S), Arthur Thiry (V), Lena Ferm Hansson (C), Niklas Herneryd (L) Leif 
Sternfeldt (C), Urban Jernberg (S), Peter Landgren (S), Efkan Üstündag (S) och Karin 
Jageby (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Tomas Johansson (M) föreslår att Marks kommun inför lag om valfrihetssystem i dag-
lig verksamhet. Eventuella kostnader som uppstår regleras i bokslutet.  
 
Lo Göthberg Larsson (MP), Glenn Glansin (SD), Lars-Inge Andersson (KD), Peter 
Branshöj (M) och Elise Arnell (KD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår som tillägg till kommunstyrelsens förslag att ”uppdraget 
från kommunfullmäktige den 24 november 2016, § 153, anses vara slutfört.”  
 
Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till Lisa Dahlbergs (S) tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Tomas Johanssons (M) förslag, och 
finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Tomas Johanssons (M) förslag. 
 
Med 29 ja-röster och 20 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige har an-
tagit kommunstyrelsens förslag. Vid voteringen var en ledamot frånvarande, och en 
ledamot avstod från att rösta.  
 
Omröstningslista finns i början av protokollet.  
 
Reservation 
Glenn Glansin (SD), Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Siv Scarbo-
rough (SD), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD), Anne-Li Glansin 
(SD), Elise Arnell (KD), Per-Olof Hermansson (KD) och Ylva Höglund (M) reserverar 
sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) till-
äggsförslag, och finner att förslaget antas.  
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Expedieras till 
Socialnämnden 
 
________________ 
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§ 121/2020  Dnr 2020–360 006 

Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott,  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns, med justeringen 
att kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november 2021 ska starta 
klockan 09.00.  

Ärendet 
Förslag till sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats av kommunled-
ningskontoret. Förslaget ska antas av kommunstyrelsen respektive kommun-
fullmäktige.    
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2020, 
§ 179. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 september 2020, § 141, där 
följande föreslås: 
 
Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november 2021 
ska starta klockan 09.00.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår ordförandens 
ändringförslag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige i övrigt antar eller avslår kom-
munstyrelsens förslag, och finner att förslaget antas.  

 
Expedieras till 
Samtliga nämnder, styrelser och bolag 

________________ 
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§ 122/2020 Dnr 2019-779 106  

Förbundsordning Tolkförmedling Väst  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marks kommun godkänner den föreslagna förbundsordningen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst.  

Ärendet 
Tolkförmedling Väst har arbetat fram förslag till ny förbundsordning till följd 
av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. Direktionen har den 
27 mars 2020 beslutat att anta förslaget och översänt förslaget till befintliga 
medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 
respektive fullmäktige senast den 30 september 2020.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
147. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2020, § 122, där föl-
jande föreslås: 
 
Marks kommun godkänner den föreslagna förbundsordningen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst. 

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

Expedieras till: 
Tolkförmedling Väst 
 

________________ 
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§ 123/2020  Dnr 2020–359 106  

Tolkförmedling Väst – godkännande av budget och verksamhetsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan 2021–2023 för 
Tolkförmedling Väst.  

Ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände förslaget till budget och verk-
samhetsplan 2021-2023 den 29 maj 2020 och översände det för samråd med 
medlemskommunerna. Beslut om fastställande sker på direktionens möte 27 
september.  
 
Förbundet finansieras av intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debi-
teras enligt självkostnadsprincipen. Inför år 2021 beräknas en höjning av pri-
serna om 2,6 % för att nå budget i balans. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 augusti 2020, 
§ 180. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 september 2020, § 142, där 
följande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan 2021–2023 för 
Tolkförmedling Väst.  

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

________________ 
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§ 124/2020 Dnr 2020-335 003 

Förändring av socialnämndens reglemente avseende hyresgarantier 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 1 § kompletteras med 
att socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har enligt  
förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier. 

Ärendet 
Socialnämnden ger kommunala hyresgarantier till enskilda som bedöms vara i 
behov av det. Statliga bidrag för kommunala hyresgarantier kan lämnas efter 
ansökan, men socialnämnden är inte behörig att göra sådan ansökan. Social-
nämnden har därför lyft behovet av att i reglemente ange vem i kommunen 
som ska ha sådan behörighet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
148. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2020, § 123, där föl-
jande föreslås: 
 
Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 1 § kompletteras med 
att socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har enligt  
förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.  

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

Expedieras till: 
Socialnämnden  
 

________________ 
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§ 125/2020 Dnr 2019-270 753  

Svar på motion om kvalificerade fältassistenter (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionärernas förslag till att inrätta tjänster som kvalificerade fältassistenter 
har genomförts. Motionen anses härmed bifallen. 

Ärendet 
Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V) och Emil Persson  
Torgersson(V) inkom den 25 mars 2019 med en motion som föreslår att 
Marks kommun inrättar kvalificerade fältassistenter. Motionärerna påtalar  
vikten av att arbeta med förebyggande socialt arbete.  Det är viktigt att  
etablera goda kontakter med barn och unga i deras egna miljöer. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
149. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2020, § 124, där föl-
jande föreslås: 
 
Motionärernas förslag till att inrätta tjänster som kvalificerade fältassistenter 
har genomförts. Motionen anses härmed besvarad. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår, med instämmande av Cecilia Wiklund (V), Lo Göthberg 
Larsson (MP) och Ann Iberius Orrvik (M) att motionärernas förslag till att inrätta tjäns-
ter som kvalificerade fältassistenter har genomförts. Motionen anses härmed bifallen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Tomas Johanssons (M) 
med fleras förslag, och finner att kommunfullmäktige antar Tomas Johanssons 
(M) med fleras förslag.  

Expedieras till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

________________ 
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§ 126/2020 Dnr 2017-254 020  

Svar på motion om personalekonomisk redovisning i samband med 
årsredovisningen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ett fortsatt och förstärkt analys- och utvecklingsarbete behövs för att utveckla 
kommunens personalredovisning för att redovisa bland annat det arbete mot 
hälsa och ohälsa som bedrivs. Med den inriktningen får personalredovisningen 
en tydligare karaktär av hälsobokslut och kan dessutom vara underlag i verk-
samheternas fortsatta förbättringsarbete.  
 
Kommunledningskontoret är väl medvetet om att detta bör vara och är in-
riktningen på det fortsatta arbetet med personalredovisningen. 
 
Motionen är därmed besvarad. 

Ärendet 
Pauli Kuitunen (S) har i en motion daterad 2017-05-16 föreslagit att det till 
årsredovisningen för 2017 tillförs en personalekonomisk redovisning med ett 
hälsobokslut. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 juni 2020, § 
164. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 september 2020, § 152, där 
följande föreslås: 
 
Ett fortsatt och förstärkt analys- och utvecklingsarbete behövs för att utveckla 
kommunens personalredovisning för att redovisa bland annat det arbete mot 
hälsa och ohälsa som bedrivs. Med den inriktningen får personalredovisningen 
en tydligare karaktär av hälsobokslut och kan dessutom vara underlag i verk-
samheternas fortsatta förbättringsarbete.  
 
Kommunledningskontoret är väl medvetet om att detta bör vara och är in-
riktningen på det fortsatta arbetet med personalredovisningen. 
 
Motionen är därmed besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunstyrel-
sens förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras till  
Pauli Kuitunen (S) 

________________ 
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§ 127/2020 Dnr 2019-857 003 

Översyn av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet föreskrifter om sotningsfrister. 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet IT-infrastrukturprogram Marks 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Kommunens verksamheter styrs i hög grad med olika styrdokument. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige ha en redovisning av de 
styrdokument som inte tagits upp till förnyad prövning inom angiven tid. 
Kommunledningskontoret har gått igenom styrdokument beslutade av  
kommunfullmäktige och kontrollerat aktualiteten. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
150. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2020, § 125, där föl-
jande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet föreskrifter om sotningsfrister. 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet IT-infrastrukturprogram Marks 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunstyrel-
sens förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Samtliga nämnder och styrelser  
________________ 
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§ 128/2020 Dnr 2018-617 101  

Fyllnadsval av ersättare i teknik- och servicenämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Lisa Ståhl Andersson Fritslavägen 26  51157 Kinna 
 
utses till ny ersättare. 

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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ersättare den 17 juni 2020, § 104.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Tomas Johansson (M) föreslår att 
 
Lisa Ståhl Andersson Fritslavägen 26  51157 Kinna 
 
utses till ny ersättare.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Lisa Ståhl Andersson  
Lön- och ekonomiservice 
Teknik- och servicenämnden  

________________ 
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§ 129/2020 Dnr 2018-622 101  

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Robin Björklid Sandfallsstigen 2  51156 Kinna 
 
utses till ny ersättare.  

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.  
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ersättare den 17 juni 2020, § 105.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Elise Arnell (KD) föreslår att 
 
Robin Björklid Sandfallsstigen 2  51156 Kinna 
 
utses till ny ersättare. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Robin Björklid  
Valnämnden 

________________ 
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§ 130/2020 Dnr 2018-343 115 

Fyllnadsval av nämndeman (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Benny Nyman  Kinna 
 
utses till ny nämndeman.  

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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny nämndeman den 17 juni 2020, § 108.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulf Dahlberg (S) föreslår att 
 
Benny Nyman  Kinna 
 
utses till ny nämndeman. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Benny Nyman  
Borås tingsrätt  

________________ 
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§ 131/2020 Dnr 2019-318 10  

Val av borgerlig begravningsförrättare (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Eva-Karin Torhem Arnell Torp Södergården 51198 Hyssna 
 
utses till borgerlig begravningsförrättare.  

Ärendet 
Eva-Karin Torhem Arnell (C) har framfört önskemål om att utses till borgerlig 
begravningsförrättare. Kommunstyrelsen har den 4 april 1978, § 99, beslutat 
att minst två officianter vid borgerlig jordfästning ska utses av kommunen. Av 
beslutet framgår inte vilken instans som entledigar eller utser nya officianter, 
och det är inte heller reglerat på annat sätt. Därför överlämnas frågan till 
kommunfullmäktige.   

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att 
 
Eva-Karin Torhem Arnell Torp Södergården 51198 Hyssna 
 
utses till borgerlig begravningsförrättare. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Eva-Karin Torhem Arnell 
Lön- och ekonomiservice  

________________ 
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§ 132/2020 Dnr 2018-597 007   

Fyllnadsval av ledamot samt ordförande för valda revisorer (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till ledamot samt ordförande för valda revisorer.  

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.  
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny revisor tillika ordförande den 17 juni 
2020, § 106.  
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Bo Petersson (S), 
Christopher Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Yasin Abbes (S), Ulla Lätt (S), 
Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan Üstündag (S), Helena Johansson 
(S), Pauli Kuitunen (S), Birgitta Andersson (S), Stefan Brunander (C),  Leif 
Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson (C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson 
(C), Ulla Niklasson (C), Stig Andreasson (C),  Niklas Herneryd (L),  Maria 
Aronsson Dahl (L), Jan Karlsson (L), Tomas Johansson (M),  Ann Iberius 
Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Magnus Lilliecrona (M), Charlotta Borne-
falk (M), Anders Lindahl (M), Peter Branshöj (M), Tomas Ekberg (M), Ylva 
Höglund (M), Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD), Per-Olof Hermans-
son (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V), Glenn Glan-
sin (SD),  Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Siw Scarborough 
(SD), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-Li 
Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.  
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till ledamot samt ordförande för valda revisorer. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till  
Marijke Hallencreutz 
Valda revisorer 
________________ 
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§ 133/2020 Dnr 2018-597 007   

Entledigande och fyllnadsval av revisor (SD) till och med år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Peter Holbrandt (SD) entledigas från uppdraget som vald revisor. 
 
Till ny revisor utses: 
 
Carina Gustavsson Hulta Svedjorna 51199 Sätila 

Ärendet 
Peter Holbrandt (SD) har i skrivelse den 12 juli 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som vald revisor.  
 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersät-
tare. Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en för-
troendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Peter Holbrandt (SD) 
från uppdraget som vald revisor, och finner att så sker.   
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Bo Petersson (S), 
Christopher Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Yasin Abbes (S), Ulla Lätt (S), 
Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan Üstündag (S), Helena Johansson 
(S), Pauli Kuitunen (S), Birgitta Andersson (S), Stefan Brunander (C),  Leif 
Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson (C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson 
(C), Ulla Niklasson (C), Stig Andreasson (C),  Niklas Herneryd (L),  Maria 
Aronsson Dahl (L), Jan Karlsson (L), Tomas Johansson (M),  Ann Iberius 
Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Magnus Lilliecrona (M), Charlotta Borne-
falk (M), Anders Lindahl (M), Peter Branshöj (M), Tomas Ekberg (M), Ylva 
Höglund (M), Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD), Per-Olof Hermans-
son (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V), Glenn Glan-
sin (SD),  Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Siw Scarborough 
(SD), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-Li 
Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.  
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att 
 
Carina Gustavsson Hulta Svedjorna 51199 Sätila 
 
utses till ny revisor. 
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Förslaget antas.  
 
Expedieras till  
Peter Holbrandt 
Carina Gustavsson  
Valda revisorer 
 
________________ 
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§ 134/2020 Dnr 2018-735 170 

Val av revisor till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
till och med år 2022 (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Peter Branshöj (M), AnnSofi Tureson (S) och Pauli Kuitunen (S) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
SÄRF 

________________ 
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§ 135/2020 Dnr 2018-732 046 

Val av revisor för arbetsgrupp för beredning av ansökningar om ut-
delning ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse till och med år 2022 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för arbetsgrupp för beredning av ansökningar om utdelning 
ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för arbetsgrupp för beredning av ansökningar om utdelning ur Birger 
och Maria Wingqvists stiftelse.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Arbetsgrupp för beredning av ansökningar om utdelning ur Birger och Maria 
Wingqvists stiftelse 

________________ 
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§ 136/2020 Dnr 2018-723 046  

Val av revisor för Henrikssons stiftelse till och med år 2022 (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Henrikssons stiftelse.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Henrikssons stiftelse.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz 
Henrikssons stiftelse 

________________ 
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§ 137/2020 Dnr 2018-722 046  

Val av revisor för Joe Olssons stiftelse till och med år 2022 (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Joe Olssons stiftelse.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Joe Olssons stiftelse. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Joe Olssons stiftelse  

________________ 
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§ 138/2020 Dnr 2018-721 046 

Val av revisor för Marks härads sparbanks stiftelser till och med år 
2022 (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Marks härads sparbanks stiftelser.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Marks härads sparbanks stiftelser.  

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Marks härads sparbanks stiftelser  

________________ 
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§ 139/2020 Dnr 2018-728 046  

Val av revisor för Samfond 1 till och med år 2022 (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Samfond 1.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Samfond 1.  
 

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Samfond 1 

________________ 
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§ 140/2020 Dnr 2018-729 046 

Val av revisor för Samfond 2 till och med år 2022 (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Samfond 2.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Samfond 2.  
 

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Samfond 2 

________________ 
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§ 141/2020 Dnr 2018-730 046  

Val av revisor för Samfond 3 till och med år 2022 (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Samfond 3.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Samfond 3.  

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Samfond 3 

________________ 
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§ 142/2020 Dnr 2018-733 106 

Val av revisor för Sjuhärds kommunalförbund till och med år 2022 (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Sjuhärds kommunalförbund.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Tomas Johansson (M) och Ulf Dahlberg (S) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Sjuhärds kommunalförbund.  

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Sjuhärds kommunalförbund  

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 43(49) 

 Kommunfullmäktige 
 2020-09-24 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 143/2020 Dnr 2018-727 046  

Val av revisor för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond till och 
med år 2022 (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond 

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond.  

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond 

________________ 
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§ 144/2020 Dnr 2018-726 046 

Val av revisor för Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kulturstipen-
dium till och med år 2022 (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium.  

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium  

________________ 
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§ 145/2020 Dnr 2018-731 046  

Val av revisor för von Alten Bockums fond till och med år 2022 (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för von Alten Bockums fond.  

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Christopher 
Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Anita Lomander (S), Efkan 
Üstündag (S), Stefan Brunander (C),  Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson 
(C), Pontus Johansson (C), Gisella Olsson (C), Niklas Herneryd (L),  Tomas 
Johansson (M), Ann Iberius Orrivk (M), Pär-Erik Johansson (M), Charlotta Bor-
nefalk (M), Anders Lindahl (M), Tomas Ekberg (M), Elise Arnell (KD), Lars-
Inge Andersson (KD), Karin Jageby (V),  Arhur Thiry (V), Glenn Glansin (SD),  
Natalia E Henriksson (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Jarl Krüger (SD) och Anne-
Li Glansin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ären-
det.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till revisor för von Alten Bockums fond.  

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
von Alten Bockums fond 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 46(49) 

 Kommunfullmäktige 
 2020-09-24 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 146/2020 Dnr 2018-633 107 

Val av lekmannarevisor för Spinnerskan i Mark till och med år 2022 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till lekmannarevisor för Spinnerskan i Mark.  

Ärendet 
Vald lekmannarevisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av 
detta behöver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Pauli Kuitunen (S), AnnSofi Tureson (S), Tomas Johanssn (M), Jarl Krüger 
(SD), Inga-Maj Krüger (SD), Lena Ferm Hansson (C), Tomas Ekberg (M) och 
Charlotta Bornefalk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
av ärendet.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till lekmannarevisor för Spinnerskan i Mark.   

Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Marijke Hallencreutz  
Spinnerskan i Mark  

________________ 
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 2020-09-24 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 147/2020 Dnr 2018-739 143 

Val av lekmannarevisor till Marks Bostads AB till och med 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till lekmannarevisor för Marks Bostads AB.   

Ärendet 
Vald revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med anledning av detta behö-
ver fyllnadsval ske. 
 
Jäv 
Lisa Dahlberg (S), Ulf Dahlberg (S), Lars-Inge Andersson (KD), Anne-Li Glansi 
(SD), Glenn Glansin (SD), Jessica Rodén (S), Stefan Brunander (C) och Ann 
Iberius Orrvik (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet.   
 
För samtliga ledamöter finns inga ersättare. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att 
 
Marijke Hallencreutz Gunnesgränd 8 51169 Sätila  
 
utses till lekmannarevisor för Marks Bostads AB.   

Förslaget antas.   
 
Expedieras till  
Marijke Hallencreutz  
Marks Bostads AB 
 
________________ 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 148/2020 Dnr 2018-739 143 

Val av huvudman till Mjöbäcks Sparbank till och med 2024  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Annette Malmberg (S) entledigas från uppdraget som huvudman i Mjöbäcks 
Sparbank. 
 
Ewa Schüler Stommen Brattelid 511 95 Öxabäck 
 
utses till ny huvudman.  

Ärendet 
Annette Malmberg (S) har i skrivelse den 10 september 2020 avsagt sig sitt 
uppdrag som huvudman i Mjöbäcks Sparbank.  
 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersät-
tare. Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en för-
troendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Annette Malmberg (S) 
från uppdraget som huvudman i Mjöbäcks Sparbank, och finner att så sker.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ulf Dahlberg (S) föreslår att 
 
Ewa Schüler Stommen Brattelid 511 95 Öxabäck 
 
utses till ny huvudman. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till  
Annette Malmberg 
Ewa Schüler 
Mjöbäcks Sparbank 
 
________________ 
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§ 149/2020 Dnr 2018-621 101  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Elin Simpson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i miljönämnden. 
 
Martin Arnell Helsjön Tallbacken  511 90 Horred 
 
utses till ny ersättare.  

Ärendet 
Elin Simpson (KD) har i skrivelse den 14 juli 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i miljönämnden.   
 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersät-
tare. Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en för-
troendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Elin Simpson (KD) från 
uppdraget som ersättare i miljönämnden, och finner att så sker.   
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att 
 
Martin Arnell Helsjön Tallbacken  511 90 Horred 
 
utses till ny ersättare.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till  
Elin Simpson 
Martin Arnell  
Miljönämnden 
 
________________ 
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