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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-18 

 
Tid:

 
 Torsdag den 18 november, klockan 09.00 – 19.15.  

Paus klockan 10.45 – 11.05, 12.30 – 13.45, 15.12 – 15.17 och  
16.36 – 17.00. 

Plats:  Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal. 

Beslutande: C Eva-Karin Torhem Arnell 

 M Rolf Skarin 

 S AnnSofi Tureson 

 S Lisa Dahlberg, klockan 09.00 – 11.05 §§ 177 – 186 

 S Ann-Christine Asp, klockan 11.06 – 19.15 §§ 187 – 190 

 S Peter Landgren 

 S Bo Petersson 

 S Urban Jernberg 

 S Håkan Andersson tjänstgör för Christopher Thorsson 

 S Jessica Rodén 

 S Fredrik Tureson tjänstgör för Ylva Hultén 

 S Ulla Lätt 

 S Ulf Dahlberg 

 S Anita Lomander 

 S Efkan Üstündag 

 S Helena Johansson 

 S Pauli Kuitunen, klockan 11.32 – 19.15 §§ 187 – 190 

 S Petra Vogel, klockan 09.00 – 11.31 §§ 177 – 187 

 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 Stina Isaksson tjänstgör för Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Jan Karlsson 

 M Tomas Johansson 

 M Ann Iberius Orrvik 



Sida 2(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 M 
 

Pär-Erik Johansson 
  M 

 
Magnus Lilliecrona 
  M 

 
Elise Benjaminsson, klockan 09.00 – 15.48 §§ 177 – 187 
  M 

 
Charlotta Bornefalk, klockan 15.49 – 19.15 §§ 187 - 190 
  M Anders Lindal 
  M Tomas Ekberg  
  M Peter Branshöj tjänstgör för Ylva Höglund 
  KD Elise Arnell, klockan 09.00 – 16.38 §§ 177 – 187 
  KD Ruth-Marie Engström, klockan 16.39 – 19.15 §§ 187 – 190 
  KD Lars-Inge Andersson 
  KD Per-Olof Hermansson, klockan 09.00 – 17.41 §§ 177 – 187 
  KD Stig Nilsson, klockan 17.42 – 19.15 §§ 187 – 190 
  V Karin Jageby 
  V Arthur Thiry, klockan 09.00 – 18.49 §§ 177 – 190 
  V Per Blank, klockan 18.50 – 19.15 §§ 188 – 190 
  V Cecilia Wiklund 
  V Freddy Jensen 
  MP Lo Göthberg Larsson 
  SD Natalia E Henriksson, klockan 09.00 – 14.41 §§ 177 – 187 

  SD Andreas Nilsson, klockan 14.42 – 19.15 §§ 187 - 190 

  SD Inga-Maj Krüger 

  SD Siv Scarborough tjänstgör för Lennart Svensson 

  SD Sara Lindwall 

  SD Bo Kindström 

  SD Jarl Krüger, klockan 09.00 – 11.00 §§ 177 – 186 

  SD Yvonne Kindström, klockan 11.05 – 19.15 §§ 187 – 190 

  SD Ida Ahlgren 

  SD Glenn Glansin 
 Övriga 

deltagare:  
  

 
 

 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

 C Leif Andersson, klockan 09.00 – 17.43 
  MP Lars-Olof Sandberg 
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Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 177 - 190 

Lars Landrö 

Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell  

Justerande 

Leif Sternfeldt (C) 

  

Tjänstepersoner 
 Lillemor Berglund 

Andreasson 
Kommundirektör §§ 177 – 190 

 Karin Hydén 
 
Lars Landrö 
 
Kristian Johansson 

Biträdande kommundirektör 
 
Utredare och sekreterare 
 
Tillförordnad ekonomichef 

§§ 177 – 190 
 
§§ 177 – 190 
 
§§ 177 – 190 

Utses att 
justera: 

Leif Sternfeldt (C), Tomas Johansson (M) som ordinarie och Lars-Inge 
Andersson (KD) som ersättare 

Justeringens 
plats och tid: 

 
Kommunledningskontoret, Kinna, den 1 december 14.00. 

  

Justerande 

Tomas Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18, §§ 177 – 190  

Datum för anslags 
uppsättande  2021-12-02 Datum för anslags 

nedtagande 2021-12-24 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Omröstningslista § 188, Utdebitering 2022 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag  

Nej-röst för bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag 

Resultat: 38 ja-röster, 12 nej-röster och 1 avstår 

Peter Landgren (S) Ja 
AnnSofi Tureson (S) Ja 
Bo Petersson (S) Ja 
Urban Jernberg (S) Ja 
Jessica Rodén (S) Ja 
Ulla Lätt (S) Ja 
Ulf Dahlberg (S) Ja 
Anita Lomander(S) Ja 
Efkan Üstündag (S) Ja 
Helena Johansson (S) Ja 
Pauli Kuitunen (S) Ja 
Birgitta Andersson (S) Ja 
Stefan Brunander (C) Ja 
Leif Sternfeldt (C) Ja 
Lena Ferm Hansson (C) Ja 
Pontus Johansson (C) Ja 
Gisella Olsson (C) Ja 
Ulla–Maj Persson (C) Ja 
Stig Andreasson (C) Ja 
Maria Aronsson Dahl (L) Ja 
Jan Karlsson (L) Ja 
Karin Jageby (V) Ja 
Arthur Thiry (V) Ja 
Cecilia Wiklund (V) Ja 
Freddy Jensen (V) Ja 
Lo Göthberg Larsson (MP) Ja 
Inga–Maj Krüger (SD) Ja 
Sara Lindwall (SD) Ja 
Bo Kindström (SD) Ja 
Ida Ahlgren (SD) Ja 
Glenn Glansin (SD) Ja 
Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 
Håkan Andersson (S) Ja 
Fredrik Tureson (S) Ja 
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Ann-Christine Asp (S) Ja 
Stina Isaksson (L) Ja 
Andreas Nilsson (SD) Ja 
Yvonne Kindström (SD) Ja 
Tomas Johansson (M)  Nej 
Ann Iberius Orrvik (M) Nej 
Pär–Erik Johansson (M) Nej 
Magnus Lilliecrona (M) Nej 
Anders Lindahl (M) Nej 
Rolf Skarin (M) Nej 
Tomas Ekberg (M) Nej 
Lars–Inge Andersson (KD) Nej 
Peter Branshöj (M) Nej 
Charlotta Bornefalk (M) Nej 
Ruth–Marie Engström (KD) Nej 
Stig Nilsson (KD) Nej 
Siv Scarborough (SD) Avstår 
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Omröstningslista § 189, Taxor och avgifter 2022 
Ja-röst för avslag på Moderaternas och Kristdemokraternas ändringsförslag  

Nej-röst för bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas ändringsförslag 
 
Resultat: 38 ja-röster, 12 nej-röster och 1 avstår 

Peter Landgren (S) Ja 
AnnSofi Tureson (S) Ja 
Bo Petersson (S) Ja 
Urban Jernberg (S) Ja 
Jessica Rodén (S) Ja 
Ulla Lätt (S) Ja 
Ulf Dahlberg (S) Ja 
Anita Lomander(S) Ja 
Efkan Üstündag (S) Ja 
Helena Johansson (S) Ja 
Pauli Kuitunen (S) Ja 
Birgitta Andersson (S) Ja 
Stefan Brunander (C) Ja 
Leif Sternfeldt (C) Ja 
Lena Ferm Hansson (C) Ja 
Pontus Johansson (C) Ja 
Gisella Olsson (C) Ja 
Ulla–Maj Persson (C) Ja 
Stig Andreasson (C) Ja 
Maria Aronsson Dahl (L) Ja 
Jan Karlsson (L) Ja 
Karin Jageby (V) Ja 
Cecilia Wiklund (V) Ja 
Freddy Jensen (V) Ja 
Inga–Maj Krüger (SD) Ja 
Sara Lindwall (SD) Ja 
Bo Kindström (SD) Ja 
Ida Ahlgren (SD) Ja 
Glenn Glansin (SD) Ja 
Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 
Håkan Andersson (S) Ja 
Fredrik Tureson (S) Ja 
Ann-Christine Asp (S) Ja 
Stina Isaksson (L) Ja 
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Per Blank (V) Ja 
Siv Scarborough (SD) Ja 
Andreas Nilsson (SD) Ja 
Yvonne Kindström (SD) Ja 
Tomas Johansson (M)  Nej 
Ann Iberius Orrvik (M) Nej 
Pär–Erik Johansson (M) Nej 
Magnus Lilliecrona (M) Nej 
Anders Lindahl (M) Nej 
Rolf Skarin (M) Nej 
Tomas Ekberg (M) Nej 
Lars–Inge Andersson (KD) Nej 
Peter Branshöj (M) Nej 
Charlotta Bornefalk (M) Nej 
Ruth–Marie Engström (KD) Nej 
Stig Nilsson (KD) Nej 
Lo Göthberg Larsson (MP) Avstår 
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Omröstningslista § 189, Taxor och avgifter 2022 
Ja-röst för avslag på Miljöpartiets ändringsförslag  

Nej-röst för bifall till Miljöpartiets ändringsförslag 
 
Resultat: 38 ja-röster, 2 nej-röster och 11 avstår  

Peter Landgren (S) Ja 
AnnSofi Tureson (S) Ja 
Bo Petersson (S) Ja 
Urban Jernberg (S) Ja 
Jessica Rodén (S) Ja 
Ulla Lätt (S) Ja 
Ulf Dahlberg (S) Ja 
Anita Lomander(S) Ja 
Efkan Üstündag (S) Ja 
Helena Johansson (S) Ja 
Pauli Kuitunen (S) Ja 
Birgitta Andersson (S) Ja 
Stefan Brunander (C) Ja 
Leif Sternfeldt (C) Ja 
Lena Ferm Hansson (C) Ja 
Pontus Johansson (C) Ja 
Gisella Olsson (C) Ja 
Ulla–Maj Persson (C) Ja 
Stig Andreasson (C) Ja 
Maria Aronsson Dahl (L) Ja 
Jan Karlsson (L) Ja 
Karin Jageby (V) Ja 
Cecilia Wiklund (V) Ja 
Freddy Jensen (V) Ja 
Inga–Maj Krüger (SD) Ja 
Sara Lindwall (SD) Ja 
Bo Kindström (SD) Ja 
Ida Ahlgren (SD) Ja 
Glenn Glansin (SD) Ja 
Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 
Håkan Andersson (S) Ja 
Fredrik Tureson (S) Ja 
Ann-Christine Asp (S) Ja 
Stina Isaksson (L) Ja 
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Per Blank (V) Ja 
Siv Scarborough (SD) Ja 
Andreas Nilsson (SD) Ja 
Yvonne Kindström (SD) Ja 
Lo Göthberg Larsson (MP) Nej 
Charlotta Bornefalk (M) Nej 
Tomas Johansson (M)  Avstår 
Ann Iberius Orrvik (M) Avstår 
Pär–Erik Johansson (M) Avstår 
Magnus Lilliecrona (M) Avstår 
Anders Lindahl (M) Avstår 
Rolf Skarin (M) Avstår 
Tomas Ekberg (M) Avstår 
Lars–Inge Andersson (KD) Avstår 
Peter Branshöj (M) Avstår 
Ruth–Marie Engström (KD) Avstår 
Stig Nilsson (KD) Avstår 
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Innehållsförteckning  
Förändring av ärendelistan § 177/21 

Redovisning av meddelanden § 178/21 

Information om remiss av nya motioner § 179/21 

Anmälan av nya medborgarförslag § 180/21 

Inkomna enkla frågor § 181/21 

Inkomna interpellationer § 182/21 

Partistöd 2022 § 183/21 

Namnbyte Mark Kraftvärme AB till Marks Energi AB samt 
förändring av bolagsordning och ägardirektiv 

§ 184/21 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsen (S) 

§ 185/21 

Entledigande och fyllnadsval av ordförande i 
krisledningsnämnden (S) 

§ 186/21 

Budgetdebatt § 187/21 

Utdebitering 2022 § 188/21 

Taxor och avgifter 2022 § 189/21 

Budget 2022 - 2023 med plan för 2024 - 2025 för Marks 
kommun 

§ 190/21 
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§ 177/2021    

Förändring av ärendelistan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Nedre Krok mot Öxabäck  

Följande handlingar tillförs ärende nummer 16: 
- Budget 2022–2025 för revisorerna daterat 11 maj 2021 och 
- Revisorernas budgetunderlagtill kommunfullmäktiges presidium gällande år 

2022 daterat 20 april 2021 

Följande handlingar tillförs ärende nummer 8: 
- Interpellation från Lars-Inge Andersson (KD) till ordförande för plan- och 

byggnadsnämnden 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Nedre Krok mot Öxabäck  

Ordförande föreslår att följande handlingar tillförs ärende nummer 16: 
- Budget 2022–2025 för revisorerna daterat 11 maj 2021 och 
- Revisorernas budgetunderlagtill kommunfullmäktiges presidium gällande år 

2022 daterat 20 april 2021 

Ordförande föreslår att följande handlingar tillförs ärende nummer 8: 
- Interpellation från Lars-Inge Andersson (KD) till ordförande för plan- och 

byggnadsnämnden 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna justeringarna och finner 
att så sker. 

 

  



Sida 13(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-18 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178/2021 

Redovisning av meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Dagens sammanträde 
Under perioden 2021-10-21 – 2021-11-17 har följande meddelanden inkommit: 

- Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval till kommunfullmäktige (V) 
- Granskningsrapport från PWC om intern kontroll vid bidragsgivning till 

föreningar 
- Missiv - granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
- Information från Mediapoolen 
- Ansökan och beslut om att få servera vin och öl till maten vid särskilt tillfälle 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om redovisningen kan godkänns och finner att så sker. 
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§ 179/2021    

Information om remiss av nya motioner 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
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 2021-10-21 – 2021-11-17 har inga remisser inkommit. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att informationen noteras och finner att så sker.   
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§ 180/2021   Dnr:  

Anmälan av nya medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
KS 2020-10 101-90 
Medborgarförslag om gångväg längs Viskan i Horred överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2021-11 101 95 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Nedre Krok mot Öxabäck  
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 

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: 
 
KS 2020-10 101-90 
Medborgarförslag om gångväg längs Viskan i Horred 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
Dnr 2021-11 101 95 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Nedre Krok mot Öxabäck  
Förslag: 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. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslagen och finner 
att så sker. 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 181/2021    

Inkomna enkla frågor 
Under perioden 2021-10-21 – 2021-11-17 har det inte inkommit några 
enkla frågor.   
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§ 182/2021   Dnr: KS 2021-9 101 

Inkomna interpellationer 
 

Ärendet 
Tomas Johansson (M) har den 15 oktober 2021 lämnat in en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande angående Marks kommuns 
företagsklimat.   
 
Kommunfullmäktige medgav på sitt sammanträde den 21 oktober 2021 att 
interpellationen fick ställas och beslöt att interpellationen får besvaras vid 
nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Lars-Inge Andersson (KD) har den 17 november 2021 lämnat in en 
interpellation till plan och byggnadsnämndens ordförande angående beslut 
från plan- och byggnadsnämnden. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) besvarar interpellationen 
om Marks kommuns företagsklimat. 

 
Tomas Johansson (M) och Jessica Rodén (S) inleder diskussionen med 
varsitt debattinlägg innan den övergår till allmän diskussion i ärendet.  
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen från Lars-Inge Andersson 
(KD) angående beslut från plan- och byggnadsnämnden får ställas.  

 
Lars-Inge Andersson (KD) läser upp interpellationen.  
 
Ordförande föreslår att interpellationen besvaras på decembermötet. 
 

Förslaget antas 

____________  
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§ 183/2021   Dnr: KS 2021-409 

Partistöd 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 
av följande: 

Grundstöd för 2022 med 48 300 kronor. 

Mandatstöd för 2022 med 24 150 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 partiernas 
ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfullmäktige den 25 
september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt partistöd, 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 mandatstöd, som 
uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 september 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober, § 285. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 oktober, § 187, där följande 
föreslås: 

Under förutsättning att de partier som blivit ombedda om kompletteringar 
inkommer med dessa innan ärendet hanteras i kommunfullmäktige, utbetalas till 
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige partistöd i form av följande: 

Grundstöd för 2022 med 48 300 kronor. 

Mandatstöd för 2022 med 24 150 kronor per mandat. 

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

Beslut skickas till 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

_________________ 
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§ 184/2021   Dnr: KS 2021-542 

Namnbyte Mark Kraftvärme AB till Marks Energi AB samt 
förändring av bolagsordning och ägardirektiv 
Kommunfullmäktiges beslut 
Mark Kraftvärme AB byter namn till Marks Energi AB. 

Bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ändras enligt upprättade 
förslag.  

Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen och andra styr-
dokument inom kommunkoncernen ändras på så sätt att ”Mark Kraftvärme AB” 
ersätts med ”Marks Energi AB”.   

Besluten gäller från och med den 1 januari 2022. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombudet vid 
bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige 
beslutade ändringarna av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 
bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme 
AB att fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemen-
samma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark 
Kraftvärme AB” ersätts med ”Marks Energi AB”. 

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa 
den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemensamma ägardirektivet 
för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark Kraftvärme AB” ersätts med 
”Marks Energi AB”. 

Ärendet 
På förslag från Mark Kraftvärme AB är fråga om bolaget ska byta namn till Marks 
Energi AB. Vid ett namnbyte behöver ändring av bolagsordning och ägardirektiv 
ske. Ägardirektivet ses samtidigt över vad gäller bolagets insatser åt kommun-
koncernen inom energiområdet och för att se till att masten i Skene Skog ur 
säkerhetsskyddsaspekt behålls inom kommunkoncernen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 september 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober, § 285. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 oktober, § 189, där följande 
föreslås: 
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Mark Kraftvärme AB byter namn till Marks Energi AB. 

Bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ändras enligt upprättade 
förslag.  

Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen och andra styr-
dokument inom kommunkoncernen ändras på så sätt att ”Mark Kraftvärme AB” 
ersätts med ”Marks Energi AB”.   

Besluten gäller från och med den 1 januari 2022. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombudet vid 
bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige 
beslutade ändringarna av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 
bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme 
AB att fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemen-
samma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark 
Kraftvärme AB” ersätts med ”Marks Energi AB”. 

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa 
den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemensamma ägardirektivet 
för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark Kraftvärme AB” ersätts med 
”Marks Energi AB”. 

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

Beslut skickas slutligt till 
Marks Bostads AB 
Marks Fastighets AB 
Mark Kraftvärme AB 
Spinnerskan i Mark AB 
 
Bilaga att expediera till Mark Kraftvärme AB och Spinnerskan i Mark AB: Ändrad 
bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB 
____________________ 
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§ 185/2021   Dnr: KS 2018-563 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsen (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Lisa Dahlberg (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsen. 

Jessica Rodén (S) utses till ordförande i kommunstyrelsen. 

Peter Landgren (S) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 

Ulf Dahlberg (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Lisa Dahlberg (S) har i skrivelse den 4 november 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen. 

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

 
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.  

Dagens möte 
Lisa Dahlberg tackar för sig som kommunstyrelsens ordförande och för sina åtta år 
som kommunalråd. 

Ledamöter från alla partier tackar Lisa Dahlberg. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulf Dahlberg (S) föreslår att 

Jessica Rodén (S) utses till ordförande i kommunstyrelsen. 

Peter Landgren (S) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 

Ulf Dahlberg (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Lisa Dahlberg (S) från hennes 
uppdrag som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Jessica Rodén (S) till ny ordförande 
i kommunstyrelsen, Peter Landgren (S) till ny ledamot i kommunstyrelsen och Ulf 
Dahlberg (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen och finner att så sker. 
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Beslut skickas till 
Lisa Dahlberg 
Jessica Rodén 
Peter Landgren 
Ulf Dahlberg 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 
 
____________ 
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§ 186/2021   Dnr: KS 2018-624 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot och ordförande i 
krisledningsnämnden (S) 
Beslutsrubrik 
Lisa Dahlberg (S) entledigas från sina uppdrag som ledamot och ordförande i 
krisledningsnämnden. 

Jessica Rodén (S) utses till ordförande och ledamot i krisledningsnämnden. 

Peter Landgren (S) utses till ersättare i krisledningsnämnden. 

Ärendet 
Lisa Dahlberg (S) har i skrivelse den 4 november 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot och ordförande i krisledningsnämnden. 

  
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 
AnnSofi Tureson (S) föreslår att 
Jessica Rodén (S) utses till ordförande och ledamot i krisledningsnämnden. 
 
Ulf Dahlberg (S) föreslår att 
Peter Landgren (S) utses till ersättare i krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Lisa Dahlberg (S) från hennes 
uppdrag som ledamot och ordförande i krisledningsnämnden och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Jessica Rodén (S) till ordförande 
och ledamot i krisledningsnämnden och Peter Landgren (S) till ledamot i 
krisledningsnämnden och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Lisa Dahlberg 
Jessica Rodén 
Peter Landgren 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

____________ 
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§ 187/2021    

Budgetdebatt 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Budgetdebatten inleds med anföranden av representanter från de olika 
partigrupperingarna och partierna som presenterar sina budgetförslag.  

Jessica Rodén (S), Lena Ferm Hansson (C) och Maria Aronsson Dahl (L) presenterar 
tillsammans markmajoritetens budgetförslag. 

Tomas Johansson (M) och Elise Arnell (KD) presenterar Moderaternas och 
Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag. 

Glenn Glansin (SD) presenterar Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Karin Jageby (V) och Arthur Thiry (V) presenterar Vänsterpartiets budgetförslag. 

Lo Göthberg Larsson (MP) presenterar Miljöpartiets budgetförslag. 

Därefter debatterar kommunfullmäktige följande områden: 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområde  
- Överförmyndarnämndens verksamhetsområde 

- Valnämndens verksamhetsområde  

- Äldreomsorgsnämndens verksamhetsområde  
- Teknik- och servicenämndens verksamhetsområde  
- Socialnämndens verksamhetsområden  
- Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsområde  
- Miljönämndens verksamhetsområde  
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde  
- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde  
 
Ordföranden tackar avslutningsvis kommunfullmäktige för en bra debatt. 
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§ 188/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Utdebitering 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2022 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per 
skattekrona. 

Reservation  
Ledamöternas reservationer finns under beslutsgång. 

Ärendet 
Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal 
skattesats: 

8 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för 
den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande 
året. 

10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då 
val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda 
fullmäktige. 

11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november 
månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande 
fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen 
(1990:1144) inom denna tid.  

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 

Tidplan i Marks kommun 

Förslag om skattesats beslutas av kommunstyrelsen 20 oktober 2021. 

Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige 18 november 2021 för att ligga till 
grund för budget 2022–2025.  

Finansiellt mål 

Kommunen har tre finansiella mål. Ett av dessa mål är att skattesatsen ska vara 
oförändrad. 
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Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober, § 279 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 oktober, § 183, där följande 
föreslås: 

Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2022 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per 
skattekrona. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) och Elise Arnell (KD) yrkar på skattesats 21,36 kronor per 
skattekrona för 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot förslaget från Moderaterna och 
Kristdemokraterna, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens 
förslag.  

Votering begärs och verkställs. 

Med 38 röster för kommunstyrelsens förslag och 12 röster för Moderaternas och 
Kristdemokraternas förslag finner ordförande att kommunfullmäktige antar 
kommunstyrelsens förslag. 

Vid voteringen avstod en ledamot från att rösta. 
  
Omröstningslista finns i början av protokollet. 

Reservation 

Ann Iberius Orrvik (M), Tomas Ekberg (M), Tomas Johansson (M), Rolf Skarin (M), 
Pär–Erik Johansson (M), Magnus Lilliecrona (M), Lars–Inge Andersson (KD), Anders 
Lindahl (M), Charlotta Bornefalk (M), Peter Branshöj (M) och Ruth–Marie Engström 
(KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslut skickas slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 

_________________ 
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§ 189/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Taxor och avgifter 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 

Avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat förslag. 

Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter fastställs 
enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljöbalken 
fastställs enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  

Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Taxa för kommunala ställplatser införs enligt upprättat förslag. 
 
Bygglovsavgift behålls oförändrad enligt 2021 års nivå.  
 
Taxor och avgifter rörande Livsmedelstaxan ska efterdebiteras från 1 januari 2022 
enligt beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020. Miljönämnden återkommer 
med underlag.   
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2022. 
 

Ärendet 
I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor 
inom sina verksamhetsområden. De flesta taxor och avgifter följer ett prisindex 
vilket innebär att en avgift kan öka eller minska trots att det inte skett någon 
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förändring. Ovan redovisas vilka taxor som föreslås bli förändrade från och med 
2022. 

I dokumentet ”Taxor och avgifter 2022” med tillhörande bilagor redovisas 
nämndernas inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett sammandrag över 
nämndernas samtliga taxor, även för de som föreslås vara oförändrade. Dessutom 
redovisas en sammanställning av nämndernas taxeintäkter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober, § 280. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 oktober, § 184, där följande 
föreslås: 

Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 

Avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat förslag. 

Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter fastställs 
enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljöbalken 
fastställs enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  

Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  

Taxa för kommunala ställplatser införs enligt upprättat förslag. 

Bygglovsavgift behålls oförändrad enligt 2021 års nivå.  

Taxor och avgifter rörande Livsmedelstaxan ska efterdebiteras från 1 januari 2022 
enligt beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020. Miljönämnden återkommer 
med underlag.   

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår att följande ändringar görs i 
kommunstyrelsens förslag:  

- undantagen i taxan för kulturskolan skall tas bort.  
- Rydals museum skall införa inträde på 30 kronor för alla mellan 18-65 år. 
- Bygglovstaxan sänks med 5 % 

 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att följande ändringar görs i kommunstyrelsens 
förslag: 

- avgift på Ateljén höjs till full kostnadstäckning vid extern uthyrning. 
 

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsen förslag och 
finner att så sker. 

Reservation 
Tomas Ekberg (M), Pär–Erik Johansson (M), Tomas Johansson (M), Magnus 
Lilliecrona (M), Charlotta Bornefalk (M), Rolf Skarin (M) och Anders Lindahl (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsomgång 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Moderaternas och 
Kristdemokraternas förslag och finner att det avslås. 

Votering begärs och verkställs. 

Med 38 röster mot Moderaternas och Kristdemokraternas förslag och 12 röster för 
Moderaternas och Kristdemokraternas förslag finner ordförande att 
kommunfullmäktige avslår Moderaternas och Kristdemokraternas förslag. 

Vid voteringen avstod en ledamot från att rösta. 
  
Omröstningslista finns i början av protokollet. 

Beslutsomgång 3 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Lo Göthberg Larssons förslag 
och finner att det avslås. 

Votering begärs och verkställs. 

Med 38 röster mot Lo Göthberg Larssons (MP) förslag och 2 röster för Lo Göthberg 
Larssons (MP) förslag finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Lo Göthberg 
Larssons (MP) förslag. 
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Vid voteringen avstod 11 ledamöter från att rösta. 
  
Omröstningslista finns i början av protokollet 

 

Beslut skickas slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 

_________________ 
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§ 190/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Budget 2022-2023 med plan för 2024-2025 för Marks kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Budget 2022–2023 med plan för 2024–2025 fastställs enligt upprättat förslag, med 
följande justeringar:  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda behov av ytterligare insatser för 
skyddsbehövande kvinnor. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra kommunens gemensamma 
lokalförsörjning.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera och hantera säkerhetsrisker inom 
kommunens IT-system. 

Teknik- och Servicenämnden får i uppdrag att specificera underhållsskulden och 
presentera en åtgärdsplan. 

Teknik- och Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge bidrag till 
exempelvis byalag som vill bygga GC-vägar, och i anslutning till uppdraget 
genomföra mindre pilotprojekt  
 
Reservation  
Ledamöternas reservationer finns under beslutsgång. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges inriktning 
och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraårig 
budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet.  
 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 september. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober, § 281. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 oktober, § 185, där följande 
föreslås: 

Arbetsutskottets budgetförslag med genomförda förändringar, daterad den 20 
oktober 2021, bilaga 1, antas. 

Kommunfullmäktiges presidium har den 11 maj 2021 behandlat budgeten för 
revisorerna och föreslagit att revisorernas driftbudget utökas med 300 000 kronor 
per år 2022–2025. Presidiets upprättade förslag har inarbetats i förslaget till budget 
2022-2023 med plan för 2024-2025 för Marks kommun som kommunstyrelsen har 
upprättat. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Jessica Rodén (S), Håkan Andersson (S), Peter Landgren (S), Bo Petersson (S), 
Birgitta Andersson (S), Lena Ferm Hansson (C), Maria Aronsson Dahl (L), Jan 
Karlsson (L) yrkar bifall till markmajoritetens förslag med Jessica Rodéns (S) 
tilläggsförslag. 

Jessica Rodén (S) justerar markmajoritetens förslag med följande tilläggsförslag 
som grundar sig på Moderaternas och Kristdemokraternas förslag: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda behov av ytterligare insatser för 
skyddsbehövande kvinnor. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra kommunens gemensamma 
lokalförsörjning.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera och hantera säkerhetsrisker inom 
kommunens IT-system. 

Teknik- och Servicenämnden får i uppdrag att specificera underhållsskulden och 
presentera en åtgärdsplan. 

Teknik- och Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge bidrag till 
exempelvis byalag som vill bygga GC-vägar. 

Bo Petersson (S) föreslår ett tillägg till sista stycket i Jessica Rodéns (S) förslag så 
att stycket lyder: Teknik- och Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten 
att ge bidrag till exempelvis byalag som vill bygga GC-vägar och i anslutning till 
uppdraget genomföra mindre pilotprojekt. 

Tomas Johansson (M), Pär-Erik Johansson, Tomas Ekberg (M), Rolf Skarin (M), Ann 
Iberius Orrvik (M), Elise Arnell (KD), Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till 
Moderaternas och Kristdemokraternas förslag. 

Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

Karin Jageby (V) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. 

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns sex förslag; 
Markmajoritetens förslag, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag, 
Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag, Miljöpartiets förslag samt Bo 
Peterssons tilläggsförslag. 

Beslutsgång 1 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Markmajoritetens förslag och 
finner att så sker. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Karin Jageby (V), Tomas Ekberg (M), Magnus Lilliecrona (M), 
Cecilia Wiklund (V), Glenn Glansin (SD), Peter Branshöj (M), Ann Iberius Orrvik 
(M), Lars–Inge Andersson, (KD) Pär–Erik Johansson, (M) Freddy Jensen, (V) Sara 
Lindwall, (SD) Rolf Skarin, (M) Bo Kindström (SD), Anders Lindahl (M), Ruth–Marie 
Engström (KD), Lo Göthberg Larsson (MP), Ida Ahlgren (SD), Siv Scarborough 
(SD), Stig Nilsson (KD) och Yvonne Kindström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Moderaternas och 
Kristdemokraternas förslag och finner att det avslås. 

Beslutsgång 3 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Sverigedemokraternas förslag 
och finner att det avslås. 

Beslutsgång 4 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Vänsterpartiets förslag och 
finner att det avslås. 

Beslutsgång 5 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Miljöpartiets förslag och finner 
att det avslås. 

Beslutsgång 6 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Bo Peterssons (S) 
tilläggsförslag och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Valda revisorer 
 
______________________ 
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