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 Kommunfullmäktige 
 2020-12-17 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Tid
 

Klockan 16.00 – 19.35 

Paus Klockan 17.55 – 18.05 

Plats Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S Håkan Andersson, tjänstgör för AnnSofi Tureson 

 S Bo Petersson 

 S Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson 

 S Jessica Rodén 

 S Fredrik Turesson, tjänstgör för Ylva Hultén 

 S Ulla Lätt 

 S Ulf Dahlberg 

 S Anita Lomander 

 S Efkan Üstündag 

 S Helena Johansson 

 S Yasin Abbas, tjänstgör för Pauli Kuitunen 

 S Birgitta Andersson 

 C Stefan Brunander 

 C Leif Sternfeldt 

 C Lena Ferm Hansson 

 C Pontus Johansson 

 C Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Stig Andreasson 

 L Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Jan Karlsson 

 M Tomas Johansson 

 M Ann Iberius Orrvik 

 M Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M Elise Benjaminsson 

 M Peter Bransøj, tjänstgör för Anders Lindahl 

 M Rolf Skarin 

 M Tomas Ekberg 

 M Ylva Höglund 

 KD Elise Arnell 

 KD Lars-Inge Andersson 

 KD Per-Olof Hermansson 

 V Karin Jageby 

 V Arthur Thiry 

 V Cecilia Wiklund 

 V Freddy Jensen, tjänstgör för Emil Persson Torgerson 

 MP Lars-Olof Sandberg, tjänstgör för Lo Göthberg Larsson 
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 SD Natalia E Henriksson 

 SD Inga-Maj Krüger 

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD Siv Scarborough, tjänstgör för Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Anne-Li Glansin, tjänstgör för Ida Ahlgren 

 SD Glenn Glansin 

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Petra Vogel 

 S Daniel Fleck 

 C Jessica Carlund 

 V Madeléne Jensen, närvarande från klockan 17.40 

   

 Tjänstemän 

 Janny Åhman Nämndsekreterare   

 Mats Lilienberg Kommundirektör   

 Lars Landrö Kanslichef   

  
Övriga 

   

 Andreas Leandersson Räddningschef, SÄRF § 202  

 

 Justerande    

  Elise Arnell (KD)   

     

     

 Birgitta Andersson (S) 

 

 
  

Utses att justera Elise Arnell (KD) och Birgitta Andersson (S) 

Ersättare Rolf Skarin (M) 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 29 december 2020,  

klockan 15.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 195-225 

  Janny Åhman 

   

 Ordförande   

  Eva-Karin Torhem Arnell (C) 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på Marks kommuns hemsida: www.mark.se 
 

Instans Kommunfullmäktige §§ 195-225 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-17 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-12-29 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2021-01-20 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 

Underskrift   

 Janny Åhman 
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Innehållsförteckning 

  
Förändring av ärendelistan § 195 

 
Meddelanden § 196 

  
Remiss av nya motioner § 197 

  
Anmälan av nya medborgarförslag § 198 

  

Inkomna enkla frågor § 199 
  

Inkomna interpellationer 
 

§ 200 

Kommundirektören har ordet 
 

§ 201 

Information om SÄRFs handlingsprogram § 202 
 

Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddnings-

tjänstförbund 
 

§ 203 

Återkallande av avvecklingsbeslut för Marks Fastighets AB § 204 
 

Flytt av verksamhet och personal avseende naturvårdslaget 
 

§ 205 

Kommunalt ungdomsråd § 206 
 

Svar på motion om tillståndsplikt för tiggeri (M) § 207 

  
Partistöd 2021 § 208 

 
Svar på motion om att förstärka prevention och rehabilitering hos 

våra äldre (L) 
 

§ 209 

 

Svar på motion om att undvika problem med igensatta rör (M) § 210 
 

Svar på motion om äldreboendegarantin  § 211 

 
Svar på motion om att starta en fritidsbank (M) 

 

§ 212 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 

2020 

§ 213 

 
 

Redovisning av obesvarade motioner 2020 § 214 
 

Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag § 215 

 
Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 

fattat i medborgarförslag 

§ 216 

 
 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (SD) § 217 
 

Fyllnadsval av suppleant i Spinnerskan i Mark AB (SD) § 218 
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Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildnings-

nämnden 

§ 219 

 
 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden 
(SD) 

 

§ 220 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Marks Fastighets AB (C) 

 

§ 221 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritids- 
nämnden (C) 

 

§ 222 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M) § 223 

 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (S) 

 

§ 224 

Val av styrelse i Viskastrand AB och lekmannarevisorer till och med 

ordinarie bolagsstämma 2023 

§ 225 
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§ 195/2020  
  
Förändring av ärendelistan 
 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer ärendelistan med följande ändring att: 
 
Ärendena 
- Meddelanden 

A) Skrivelse till kommunfullmäktige angående seniorkorten 
B) Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (M) 
C) Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (SD) 

- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Marks Fastighets AB (C) 

- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (C) 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M) 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (S) 
- Val av styrelse i Viskastrand AB och lekmannarevisorer till och med  

ordinarie bolagsstämma 2023 
tillförs ärendelistan.  
 
Ärendet Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (SD), utgår.  
 

Ärendet 

Ärendelistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till kommun- 
fullmäktiges ledamöter och ersättare den 4 december 2020. 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden anmäler följande ändring av ärendelistan: 

 
Ärendena 
- Meddelanden 

A) Skrivelse till kommunfullmäktige angående seniorkorten 
B) Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (M) 
C) Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (SD) 

- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Marks Fastighets AB (C) 

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

- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M) 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden (S) 

- Val av styrelse i Viskastrand AB och lekmannarevisorer till och med  

ordinarie bolagsstämma 2023. 
tillförs ärendelistan. 

 
Ärendet Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (SD), utgår.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ändringen av ärendelistan kan 

antas, och finner att så sker. 
 

_______________ 
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§ 196/2020 

Meddelanden 

 
A) Skrivelse till kommunfullmäktige angående seniorkorten 

 
B) Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (M) 

 
C) Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (SD) 

 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen av meddelanden till protokollet. 
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§ 197/2020 

Remiss av nya motioner 

Ärendet 

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 2020-11-19 - 2020-12-15 har inga motioner inkommit. 
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§ 198/2020 

Anmälan av nya medborgarförslag 

 
Under perioden 2020-11-19 - 2020-12-15 har inga nya medborgarförslag  
inkommit. 
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§ 199/2020 

Inkomna enkla frågor 

 
Under perioden 2020-11-19 - 2020-12-15 har det inte inkommit några enkla 
frågor. 
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§ 200/2020 

Inkomna interpellationer 

 
Under perioden 2020-11-19 – 2020-12-15 har det inte inkommit några  
interpellationer. 
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§ 201/2020 

Kommundirektören har ordet 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Mats Lilienberg informerar och svarar på frågor om följande: 
  
- Status om den rådande situationen avseende antalet insjuknade i  

Covid-19 i Marks Kommun, och dess påverkan i kommunen. 
 

- Status och förfarandet av vaccin för Covid-19 i Marks kommunen. 

 
Ett videoklipp visas upp rörande stipendieutdelningen av Mångfalds-,  
jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet. För år 2020 tilldelades stipendiet till 
markkretsen av svenska Röda Korset, som uppmärksammas särskilt för dess  
kolloverksamhet för barn på Kinnagården. 
 
Kommunfullmäktige antecknar informationen till protokollet. 
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§ 202/2020  

Information om SÄRFs handlingsprogram 

Dagens sammanträde 

Räddningschef för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) Andreas 
Leandersson informerar och svarar på frågor om SÄRFs handlingsprogram. 
 
Kommunfullmäktige antecknar informationen till protokollet. 
 
__________________  
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§ 203/2020  Dnr. 2020–413 106 

Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
fastställs enligt direktionens beslut den 12 juni 2020, § 35.  
 

Ärendet  

SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att 
komplettera befintlig förbundsordning med en bilaga ”Reglemente för  
medlemsrådet”. Utformningen av bilagan har godkänts av direktionen och 
medlemsrådet och har nu infogats i förbundsordningen. I samband med  
kompletteringen har hänvisningar till gällande lagstiftningar uppdaterats. 
Medlemskommunerna ska anta revideringen i respektive fullmäktige senast 
vid årsskiftet.  

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 16 oktober 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 november 
2020, § 256.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 210, där 
följande föreslås: 
 
Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
fastställs enligt direktionens beslut den 12 juni 2020, § 35.  

Beslutsgång  

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

Expedieras till  

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
  
________________ 
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§ 204/2020  Dnr. 2016-359 012  

Återkallande av avvecklingsbeslut för Marks Fastighets AB  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
  
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 161, med tillägg av kommun- 
fullmäktiges beslut 2017-10-26, § 149, som gäller avveckling av Marks  
Fastighets AB återkallas.  
 

Ärendet  

Det finns sedan tidigare ett beslut i kommunfullmäktige om avveckling av 
Marks Fastighets AB, men på grund av en konstaterad oljeförorening på  
fastigheten i Rydal har inte avvecklingen kunnat genomföras. Den information 
som finns kring utredningen och en eventuell sanering av oljeföroreningen 
anger att det kan dröja många år före en avveckling kan genomföras.  
Vid styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB den 24 september 2020 beslutades 
att frågan om avvecklingsbeslutet för Marks Fastighets AB ska lyftas till  
kommunfullmäktige med förslaget att avvecklingsbeslutet återkallas.  
Kommunfullmäktige ska tillfrågas före det fattas beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 28 september 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 november 
2020, § 257. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 211, där 
följande föreslås:  
 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 161, med tillägg av kommun- 
fullmäktiges beslut 2017-10-26, § 149, som gäller avveckling av Marks  
Fastighets AB återkallas.   

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) och Ann Iberius Orrvik (M) yrkar bifall till kommun- 
styrelsens förslag. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 205/2020  Dnr. 2020-526 003  

Flytt av verksamhet och personal avseende naturvårdslaget  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Naturvårdslaget med dess verksamhet och personal övergår från och med den 
1 januari 2021 från teknik- och serviceförvaltningen till barn- och utbildnings-
nämndens förvaltning.  
 

Ärendet  

Från och med den 1 januari 2020 är arbetsmarknadsfrågorna i kommunen 
samlade till barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade i 
samband härmed att teknik- och serviceförvaltningen fortsatt ansvarar för  
utförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser i den del som insatsen berör 
naturvårdslagets verksamhet, men verksamheten styrs på uppdrag av barn-
och utbildningsnämnden. Teknik- och servicenämnden samt barn- och utbild-
ningsnämnden har nu föreslagit att naturvårdslaget helt ska övergå till barn-
och utbildningsnämnden.  

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 15 oktober 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 november 
2020, § 269. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 212, där 
följande föreslås:  
 
Naturvårdslaget med dess verksamhet och personal övergår från och med den 
1 januari 2021 från teknik- och serviceförvaltningen till barn- och utbildnings-
nämndens förvaltning.  

Beslutsgång  

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

Expedieras till  

Barn- och utbildningsnämnden  
Teknik- och servicenämnden  
 
________________   
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§ 206/2020  Dnr. 2019-326 003  

Kommunalt ungdomsråd  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Något kommunalt ungdomsråd inrättas inte såsom tidigare har beslutats, 
utan ungdomar ska ges delaktighet på annat sätt inom den kommunala  
verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen bäst kan höra med 
de unga och ge dem möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka frågor 
inom den kommunala verksamheten. Arbetet ska bedrivas så att ungdomar, 
med stöd av kommunen, tar fram upplägget för de ungas delaktighet.  
 
Kommunstyrelsen ska få en återrapport i hur arbetet med ärendet fortgår i 
maj 2021.  
 
Kommunstyrelsens reglemente justeras avseende kommunalt ungdomsråd i 
samband med ordinarie översyn av reglementet.  
  

Ärendet  

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska inrätta ett ungdomsråd. I 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut har kommunstyrelsen arbetat fram 
ett förslag på reglemente för rådet. Förslaget har remitterats till bland annat 
elevråden på samtliga högstadie- och gymnasieskolor i kommunen samt har 
funnits på kommunens webbplats med möjlighet för alla att yttra sig. Fråga är 
hur kommunen bäst kan höra med de unga och ge dem möjlighet att vara 
delaktiga och kunna påverka frågor inom den kommunala verksamheten.  

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 16 oktober 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 november 
2020, § 270. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 213, där 
följande föreslås:  
 
Något kommunalt ungdomsråd inrättas inte såsom tidigare har beslutats, 
utan ungdomar ska ges delaktighet på annat sätt inom den kommunala  
verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen bäst kan höra med 
de unga och ge dem möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka frågor 
inom den kommunala verksamheten. Arbetet ska bedrivas så att ungdomar, 
med stöd av kommunen, tar fram upplägget för de ungas delaktighet. 
 
Kommunstyrelsen ska få en återrapport i hur arbetet med ärendet fortgår i 
maj 2021.  
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Kommunstyrelsens reglemente justeras avseende kommunalt ungdomsråd i 
samband med ordinarie översyn av reglementet.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Niklas Herneryd (L), Karin Jageby (V), Jessica Rodén (S), Peter Landgren (S) 
och Pontus Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  

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

Expedieras till  

De som svarat på remissen  
 
________________ 
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§ 207/2020  Dnr. 2019-675 003  

Svar på motion om tillståndsplikt för tiggeri (M)  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Det är inte motiverat att införa tillståndsplikt för tiggeri, då det genom de  
lokala ordningsföreskrifterna enbart skulle träffa platser där tiggeri inte  
förekommer eller endast i ringa omfattning.  
 
Motionen avslås.  
 

Ärendet  

Tomas Ekberg (M) och Tomas Johansson (M) har den 12 september 2019 
lämnat en motion om att Marks kommun ska införa tillståndsplikt för tiggeri.  

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 19 oktober 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 november 
2020, § 271. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 214, där 
följande föreslås:  
 
Det är inte motiverat att införa tillståndsplikt för tiggeri, då det genom de  
lokala ordningsföreskrifterna enbart skulle träffa platser där tiggeri inte  
förekommer eller endast i ringa omfattning.  
 
Motionen avslås.  

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Ledamöterna i Sverigedemokraterna (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Ledamöternas förslag till beslut  

Cecilia Wiklund (V), Håkan Andersson (S), Peter Landgren (S), Lars-Olof 
Sandberg (MP), Pontus Johansson (C), Elise Arnell (KD), Ulf Dahlberg (S), Leif 
Sternfeldt (C), Anita Lomander (S), Gisella Olsson (C), Karin Jageby (V), Ulla 
Lätt (S), Jessica Rodén (S), Tomas Ekberg (M), Niklas Herneryd (L) och  
Arthur Thiry (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  

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

Expedieras till  

Motionärerna  
 
________________ 
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§ 208/2020  Dnr. 2020-144 104  

Partistöd 2021  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande:  
 
Grundstöd för 2021 med 47 600 kronor.  
 
Mandatstöd för 2021 med 23 800 kronor per mandat.  
 

Ärendet  

I kommunallagen 4 kap. 29 § anges att kommuner får ge ekonomiskt stöd till 
de politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka partier-
nas ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfullmäktige 
den 25 september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt parti-
stöd, vilka reglerar när partistöd betalas ut.  
 
Kommunens bestämmelser för partistöd anger att partistödet består av dels 
ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti, samt ett mandat-
stöd, som uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige.  

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 13 oktober 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 november 
2020, § 254. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 215. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 december 2020, § 242, där 
följande föreslås: 
 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande:  
 
Grundstöd för 2021 med 47 600 kronor.  
 
Mandatstöd för 2021 med 23 800 kronor per mandat.  

Beslutsgång  

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

Expedieras till  

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, via gruppledarna  
 
________________ 
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§ 209/2020 Dnr. 2018-432 77 

Svar på motion om att förstärka prevention och rehabilitering hos 
våra äldre (L) 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Enligt kommunallagen och Hälso- och sjukvårdsavtalet är det inte möjligt att 
utifrån motionärernas förslag inrätta ett interdisciplinärt team. Verksamheten 
i den kommunala hälso- och sjukvården utförs redan idag i samverkan med 
andra vårdgivare. 
 
Motionen är därmed besvarad.  
 

 

Ärendet 

Niklas Herneryd (L), Rolf Hallberg (L), Johan Lepp (L), Sofia Sjöstrand (L) och 
Egon Svensson (L) har den 21 augusti 2018 lämnat motion som föreslår  
förstärkt prevention och rehabilitering hos våra äldre. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 20 oktober 2020. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 novem-
ber 2020, § 255. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 
216, där följande föreslås: 

 

Enligt kommunallagen och Hälso- och sjukvårdsavtalet är det inte möjligt 
att utifrån motionärernas förslag inrätta ett interdisciplinärt team.  
Verksamheten i den kommunala hälso- och sjukvården utförs redan idag i 
samverkan med andra vårdgivare. 

 

Motionen är därmed besvarad. 

Beslutsgång 

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

Expedieras till 

Äldreomsorgsnämnden  
Motionärerna 
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§ 210/2020  Dnr. 2019-83 424  

Svar på motion om att undvika problem med igensatta rör (M)  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utföra en mer omfattande  
utredning. Utredningen ska ge klarhet i metodiken för omhändertagandet av 
fett samt omfattningen och finansieringen av åtgärden. Utredningen ska vara 
klar i april 2021.  
 
Motionen anses härmed besvarad.  
 

Ärendet  

Bengt Ferm (M) föreslår i en motion, daterad den 15 januari 2019, att Marks 
kommun ska dela ut gängade plasttrattar till hushållen för att kunna samla in 
fett i PET-flaskor.  

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 28 september 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 november 
2020, § 272. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 217, där 
följande föreslås:  
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utföra en mer omfattande  
utredning. Utredningen ska ge klarhet i metodiken för omhändertagandet av 
fett samt omfattningen och finansieringen av åtgärden. Utredningen ska vara 
klar i april 2021.  
 
Motionen anses härmed besvarad.  

Beslutsgång  

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

Expedieras till 

Motionären  
Teknik- och servicenämnden  
 
________________ 
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§ 211/2020  Dnr. 2018-558 739  

Svar på motion om äldreboendegaranti (KD)  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
En äldreboendegaranti är inte möjlig att införa eftersom nuvarande lagstift-
ning kräver individuella beslut utifrån respektive sökandes biståndsbehov.  
 
Motionen anses därmed besvarad.  
 

Ärendet  

Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD) och Per-Olof Hermansson (KD) 
har den 17 oktober 2018 lämnat in en motion om att Marks kommun ska  
införa en äldreboendegaranti där personer över 85 år ska ha rätt till en plats 
på äldreboende och kunna flytta in när de själva vill och inte behöva vara  
beroende av någon biståndsbedömning.  

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 oktober 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 november 
2020, § 273. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 218, där 
följande föreslås:  
 
En äldreboendegaranti är inte möjlig att införa eftersom nuvarande lagstift-
ning kräver individuella beslut utifrån respektive sökandes biståndsbehov.  
 
Motionen anses därmed besvarad. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Arthur Thiry (V) yrkar att motionen avslås. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Arthur Thirys (V) förslag, 
och finner att kommunfullmäktige antar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expedieras slutligt till:  

Elise Arnell (KD)  
Lars-Inge Andersson (KD)  
Per-Olof Hermansson (KD)  
Äldreomsorgsnämnden  
 
________________ 
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§ 212/2020 Dnr. 2019-108 819 

Svar på motion om att starta en fritidsbank (M) 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på organisa- 
tion och finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun. Motionen är därmed 
besvarad. 
 
Kommunstyrelsen ska få en återkoppling i juni 2021 om hur arbetet med 
ärendet fortgår. 
 

Ärendet 

Tomas Johansson (M) och Elise Benjaminsson (M) har den 4 februari 2019 
lämnat in en motion om att Marks kommun ska starta en Fritidsbank samt ta 
fram riktlinjer för utlåning. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 2 oktober 2020. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 november 
2020, § 274. 
 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 november 2020, § 219, där  
följande föreslås: 
 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på organisa- 
tion och finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun. Motionen är därmed 
besvarad. 
 
Kommunstyrelsen ska få en återkoppling i juni 2021 om hur arbetet med 
ärendet fortgår. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ylva Höglund (M), Freddy Jensen (V), Pär-Erik Johansson (M), Peter Landgren 
(S), Christopher Thorsson (S), Jessica Rodén (S), Niklas Herneryd (L), Gisella 
Olsson (C), Pontus Johansson (C), Lena Ferm Hansson (C), Lars-Olof Sand-
berg (MP) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  

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

Expedieras slutligt till: 

Tomas Johansson (M)  
Elise Benjaminsson (M)  
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 213/2020 Dnr. 2020-274 101  

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 
2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag 2020 godkänns. 
 

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 tjänsteutlåtande, med förteckning över obesvarade 
medborgarförslag 2020, den 23 november 2020. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 december 2020, § 241, där 
följande förelås: 
 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag 2020 godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker. 
 
_______________ 
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§ 214/2020 Dnr. 2020-274 101  

Redovisning av obesvarade motioner 2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen av obesvarade motioner 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 tjänsteutlåtande, med förteckning över obesvarade 
motioner som inkom för mer än ett år sedan, den 23 november 2020. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 december 2020, § 240, där 
följande föreslås: 
 
Redovisningen av obesvarade motioner godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker. 
 
_______________ 
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§ 215/2020 Dnr. 2020-273 101 

Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 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. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om redovisningen från nämnderna av 
obesvarade medborgarförslag godkänns, och finner att så sker. 
 
_______________ 
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§ 216/2020 Dnr. 2020-272 101 

Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat i medborgarförslag 

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

Ärendet 

Enligt 34 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
och övriga nämnder som handlägger medborgarförslag löpande informera 
kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har tagit fram förteckningar över de 
medborgarförslag som kommunstyrelsen och respektive nämnd har fattat  
beslut om. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om redovisning av beslut som  
kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i medborgarförslag godkänns, 
och finner att så sker. 
 
_______________ 
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§ 217/2020  Dnr. 2018-563 101 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (SD)  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Inga-Maj Krüger   Tostaredsvägen 13 519 96 Fotskäl 
 
utses till ledamot i kommunstyrelsen. 
 

Ärendet  

Mattias Krantz (SD) har i skrivelse den 15 november avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
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  
ersättare.  

Ärendets behandling 

Val av ny ledamot bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
november 2020, § 195. 

Ledamöternas förslag till beslut  

Glenn Glansin (SD) föreslår att 
 
Inga-Maj Krüger   Tostaredsvägen 13 519 96 Fotskäl 
 

utses till ledamot i kommunstyrelsen.  

Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Inga-Maj Krüger kan utses till  
ledamot i kommunstyrelsen, och finner att så sker.  

Expedieras till 

Inga-Maj Krüger 
 
________________ 
 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 30(38) 
 Kommunfulmäktige 
 2020-12-17 

  
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 218/2020  Dnr. 2018-633 107 

Fyllnadsval av suppleant i Spinnerskan i Mark AB (SD)  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Bo Kindström  Kulla Dyrhem  511 91 Istorp 
 
utses till suppleant i Spinnerskan i Mark AB. 
 

Ärendet  

Bjarne Andersen (SD) har i skrivelse den 18 oktober 2020 avsagt sig sitt  
uppdrag som suppleant i Spinnerskan i Mark AB. 
 
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  
ersättare.  

Ärendets behandling 

Val av ny suppleant bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
oktober 2020, § 171. 
 
Val av ny suppleant bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
november 020, § 188. 

Ledamöternas förslag till beslut  

Glenn Glansin (SD) föreslår att 
 
Bo Kindström   Kulla Dyrhem 511 91 Istorp 
 
utses till suppleant i Spinnerskan i Mark AB.  

Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Bo Kindström kan utses till  
suppleant i Spinnerskan i Mark AB, och finner att så sker.  

Expedieras till 

Bo Kindström 
Spinnerskan i Mark AB 
 
________________ 
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§ 219/2020  Dnr. 2018-615 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden (S) 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Niklas Emnér (S) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och  
utbildningsnämnden.  
 
Till ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses: 
 
Tommy Söderhagen Danska vägen 6 511 71 Fritsla 
 

Ärendet  

Niklas Emnér (S) har i skrivelse den 10 november 2020 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
  
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
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  
ersättare.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Ulf Dahlberg (S) föreslår att 
 
Tommy Söderhagen Danska vägen 6 511 71 Fritsla  
 

utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Niklas Emnér (S) från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och finner att så 
sker.  
 
Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige om Tommy Söderhagen kan 
utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden, och finner att så sker.  

Expedieras till  

Niklas Emnér 
Tommy Söderhagen 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
________________ 
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§ 220/2020  Dnr. 2018-620 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden 
(SD) 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Anne-Li Glansin (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i äldreomsorgs-
nämnden.  
 
Till ersättare i äldreomsorgsnämnden utses: 
 
Sara Lindwall   Smeatorpsvägen 7 511 73 Fritsla 
 

Ärendet  

Anne-Li Glansin (SD) har i skrivelse den 13 november 2020 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i äldreomsorgsnämnden. 
  
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
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  
ersättare.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Glenn Glansin (SD) föreslår att 
 
Sara Lindwall  Smeatorpsvägen 7 511 73 Fritsla 
   
utses till ersättare i äldreomsorgsnämnden.  

Beslutsgång  

Ordföranden Eva-Karin Torhem Arnell (C) frågar om kommunfullmäktige  
entledigar Anne-Li Glansin (SD) från uppdraget som ersättare i äldreomsorgs-
nämnden, och finner att så sker.  
 
Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige om Sara Lindwall kan utses till 
ersättare i äldreomsorgsnämnden, och finner att så sker. 

Expedieras till  

Anne-Li Glansin 
Sara Lindwall 
Äldreomsorgsnämnden 
 
________________ 
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§ 221/2020  Dnr. 2018-709 107 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Marks Fastighets AB (C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Linda Axelsson (C) entledigas från uppdraget som ledamot i Marks Fastighets 
AB.  
 
Val av ledamot i Marks Fastighets AB bordläggs. 
 

Ärendet  

Linda Axelsson (C) har i skrivelse den 14 december 2020 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot i Marks Fastighets AB. 
  
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
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  
ersättare.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att val av ledamot i Marks Fastighets AB 
bordläggs. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Linda Axelsson (C) från 
uppdraget som ledamot i Marks Fastighet AB, och finner att så sker.  
 
Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige om val av ledamot bordläggs, 
och finner att så sker.  

Expedieras till  

Linda Axelsson 
Marks Fastighet AB 
 
________________ 
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§ 222/2020  Dnr. 2018-618 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 
(C) 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Linda Axelsson (C) entledigas från uppdraget som ledamot i Kultur- och  
fritidsnämnden.  
 
Till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, utses: 
 
Eva Åberg Andersson Skogshällsvägen 10 511 69 Sätila 
 
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden bordläggas. 
 

Ärendet  

Linda Axelsson (C) har i skrivelse den 14 december 2020 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 
  
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
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  
ersättare.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att  
 
Eva Åberg Andersson   Skogshällsvägen 10 511 69 Sätila  
 

utses till ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och att val av ersättare i  
kultur- och fritidsnämnden bordläggas. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Linda Axelsson (C) från 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och finner att så sker.  
 
Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige om Eva Åberg Andersson kan 
utses till ledamot i kultur- och fritidsnämnden och att val av ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden bordläggs, och finner att så sker.  

Expedieras till  

Linda Axelsson 
Eva Åberg Andersson 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
________________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 35(38) 
 Kommunfulmäktige 
 2020-12-17 

  
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 223/2020  Dnr. 2018-616 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M) 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Ylva Höglund (M) entledigas från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
  
Val av ersättare i socialnämnden bordläggas.  
 

Ärendet  

Ylva Höglund (M) har i skrivelse den 9 december 2020 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
  
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
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  
ersättare.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Tomas Johansson (M) föreslår att val av ersättare i socialnämnden bordläggs. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Ylva Höglund (M) från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden, och finner att så sker.  

Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige om val av ersättare i social-
nämnden bordläggs, och finner att så sker.  

Expedieras till  

Ylva Höglund 
Socialnämnden 
 
________________ 
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§ 224/2020 Dnr. 2018-621 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i miljönämnden 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Tommy Söderhagen (S) entledigas från uppdraget som ersättare i miljönämn-
den.  
 
Till ersättare i miljönämnden utses: 
 
Anders Lindqvist  Byn Vällingebacka 6 511 74 Skephult 
 

Ärendet  

Tommy Söderhagen (S) har i skrivelse den 17 december 2020 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i miljönämnden. 
 
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. 
 
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  
ersättare. 

Ledamöternas förslag till beslut  

Ulf Dahlberg (S) föreslår att 
 
Anders Lindqvist  Byn Vällingebacka 6 511 74 Skephult 
 
utses till ersättare i miljönämnden.  

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Tommy Söderhagen 
(S) från uppdraget som ersättare i miljönämnden, och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar sedan kommunfullmäktige om Anders Lindqvist kan utses 
till ersättare i miljönämnden, och finner att så sker. 

Expedieras till  

Tommy Söderhagen 
Anders Lindqvist 
Miljönämnden 
 
________________ 
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§ 225/2020  Dnr. 2020-681 107 

Val av styrelse i Viskastrand AB och lekmannarevisorer till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Ledamöter 
S Ulf Dahlberg  Saxofongatan 7 511 62  Skene 
S David Berglund Hedbovägen 24 511 63 Skene 
C Micael Carlsson Melltorpsvägen 23 511 68 Hyssna 
L Rolf Hallberg  Annedalsvägen 2 511 58 Kinna 
M Kerstin Weimman Lindén Hjorttorp Åsa 511 97 Hajom 
KD Lars-Inge Andersson Hårshultsvägen 5 519 95  Tostared 
SD Anne-Li Glansin Sjölyckevägen 20 511 63 Skene 
 
Suppleanter 
S Agnetha Rodén Nipsippevägen 4 511 69 Sätila 
S Tony Ragnarsson Duvgatan 4 B 511 54  Kinna 
C Stefan Brunander Kärra 6  438 97 Rävlanda 
L Paul Brusk  Annedalsvägen 11 511 58 Kinna 
M Ann Iberius-Orrvik Backa Gata 17 511 42 Kinnahult 
KD Ola Andreasson Olofsred Björkelid 511 98 Hyssna 
SD Mats Nordfält Gränevägen 11 511 62 Skene 
 
Ordförande 
Ulf Dahlberg (S) 
 
Vice ordförande 
Lars-Inge Andersson (KD) 
 
Lekmannarevisor 
Marijke Hallencreutz (M) Gunnesgränd 8 511 69 Sätila 
 
Suppleant till lekmannarevisor 
Kenneth Sölvebring (S) Svenljungavägen 22 511 92  Örby 
 

Ärendet  

Bolagsordningen för Viskastrand AB anger att bolagsstyrelsen utses av  
kommunfullmäktige i Marks kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill den  
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. Kommunfullmäktige ska även utse en lekmannarevisor med  
suppleant.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige  
 
Till ledamöter i Viskastrand AB utse: 
S Ulf Dahlberg  Saxofonsgatan 7 511 62  Skene 
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S David Berglund Hedbovägen 24 511 63 Skene 
C Micael Carlsson Melltorpsvägen 23 511 68 Hyssna 
L Rolf Hallberg  Annedalsvägen 2 511 58 Kinna 
M Kerstin Weimman Lindén Hjorttorp Åsa 511 97 Hajom 
KD Lars-Inge Andersson Hårshultsvägen 5 519 95  Tostared 
SD Anne-Li Glansin Sjölyckevägen 20 511 63 Skene 
 
Till suppleanter i Viskastrand AB utse: 
S Agnetha Rodén Nipsippevägen 4 511 69 Sätila 
S Tony Ragnarsson Duvgatan 4 B  511 54  Kinna 
C Stefan Brunander Kärra 6  438 97 Rävlanda 
L Paul Brusk  Annedalsvägen 11 511 58 Kinna 
M Ann Iberius-Orrvik Backa Gata 17 511 42 Kinnahult 
KD Ola Andreasson Olofsred Björkelid 511 98 Hyssna 
SD Mats Nordfält Gränevägen 11 511 62 Skene 
 
Till ordförande i Viskastrand AB utse: 
Ulf Dahlberg (S) 
 
Till vice ordförande i Viskastrand AB utse: 
Lars-Inge Andersson (KD) 
 
Till lekmannarevisor i Viskastrand AB utse: 
Marijke Hallencreutz (M) Gunnesgränd 8 511 69 Sätila 
 
Till suppleant för lekmannarevisor i Viskastrand AB utse: 
Kenneth Sölvebring (S) Svenljungavägen 22 511 92  Örby 
 
Förslagen antas. 

Expedieras till  

Bolagsverket 
Viskastrand AB 
Valda ledamöter, suppleanter och lekamannarevisorer 
 
________________ 
 


