
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(37) 
 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 16.00-22.05 
Paus klockan 17.40-17.50, 19.15-19.35 samt klockan 20.53-21.05 

  
Beslutande S Yasin Abbes, ersätter Lisa Dahlberg  
 S Peter Landgren  
 S AnnSofi Tureson  
 S Bo Petersson  
 S Urban Jernberg 
 S Christopher Thorsson  
 S Jessica Rodén  
 S Håkan Andersson, ersätter Ylva Hultén  
 S Ulla Lätt  
 S Ulf Dahlberg  
 S Anita Lomander 
 S Efkan Üstündag  
 S Helena Johansson  
 S Pauli Kuitunen  
 S Birgitta Andersson  
 C Stefan Brunander  
 C Leif Sternfeldt  
 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 

L 
Jan Karlsson, närvarande 16.00-20.45 
Stina Isaksson, ersätter Jan Karlsson 20.45-22.05 

 M  Tomas Johansson  
 M Ann Iberius Orrivk  
 M Pär-Erik Johansson 
 M Magnus Lilliecrona 
 M 

M 
Elise Benjaminsson, närvarande 16.00-21.17 
Kerstin Weimann-Lindén, ersätter Elise Benjaminsson 
21.17-22.05 

 M Anders Lindahl  
 M Rolf Skarin 
 M Tomas Ekberg  
 M Ylva Höglund 
 KD Elise Arnell  
 KD Lars-Inge Andersson  
 KD Per-Olof Hermansson, närvarande 16.00-21.23 
 V Karin Jageby  
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 V Arthur Thiry  
 V 

V 
Cecilia Wiklund, närvarande 16.00-21.36 
Madelene Jensen, ersätter Cecilia Wiklund 21.36-22.05 

 V 
V 

Emil Persson Torgerson, närvarande 16.00-20.55 
Freddy Jensen, ersätter Emil Persson Torgerson 20.55-
22.05 

 MP Lo Göthberg Larsson 
 SD Natalia E Henriksson 
 SD Inga-Maj Krüger  
 SD Siv Scarborough, ersätter Lennart Svensson 16.00-20.55 
 SD Sara Lindwall 
 SD Bo Kindström  
 SD Jarl Krüger  
 SD Ida Ahlgren  
 SD Glenn Glansin 
 C Eva Karin Torhem Arnell  
   
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Fredrik Tureson, 18.05-2205 
 S Petra Vogel 
 S Daniel Fleck 
 C Jessica Carlund, 16.00-19.40 
 L Stina Isaksson, 16.00-20.45 
 M Kerstin Weimann-Linden, närvarande 18.20- 21.17 
 V Freddy Jensen, 16.00-20.55 
 V Madeléne Jensen, 16.00-21.36 
 MP Lars-Olof Sandberg 
   
  Tjänstemän 
  Karin Hydén, tillförordnad kommundirektör 
  Malin Nilsson, sekreterare 

 
  Övriga 
  Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 
Anna Laang, Teamchef projekt och tillväxt Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Helen Nordling, Teamchef Välfärd och kompetens 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

  
 

Utses att justera Efkan Üstündag (S) 
Bo Kindström (SD) 
Rolf Skarin (M) 

  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 31 mars klockan 16.30 den  

8 april klockan 10.30 
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Underskrifter Sekreterare  §  31–59 
  Malin Nilsson   
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Torhem Arnell   
     
 Justerande    
 Efkan Üstündag 

 
  
                     Justerande

 
………………………………………………………   

 Bo Kindström 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 31–59 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-25 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-04-01 2021-04-08 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-04-26 2021-05-03 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

Innehållsförteckning 
 § 31 
Förändring av ärendelistan   
 § 32 
Allmänhetens frågestund 
 
Meddelanden 
 
Remiss av nya motioner  

 
 
§ 33 
 
§ 34 

  
Anmälan av nya medborgarförslag § 35 
  
Inkomna enkla frågor § 36 
 
Information om Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Inkomna interpellationer 
 
Svar på motion om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 
(SD) 
 
Svar på motion om att utbilda socialsekreterare, skolsköterskor och 
kuratorer om hedersförtryck och hedersvåld (KD) 
 
Svar på medborgarförslag om byte av namn till ”Kinna Kommun” 
 
Svar på medborgarförslag om byte av namn från ”Kinna” till ”Mark” 
 
Förlängning av giltighetstid för trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- 
och mopedvägar 
 
Sjuhärads kommunalförbund – Budget och verksamhetsplan 2021 
 
Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2021 
 
Fyllnadsval av ledamot i valnämnden (SD) 
 
Fyllnadsval av ledamot i Marks Bostads AB (SD) 
 
Fyllnadsval av ledamot i Viskastrands AB (SD) 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (SD) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden (SD) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (SD) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M) 
 
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i Marks bostads AB (SD) 

 
§ 37 
 
§ 38 
 
§ 39 
 
 
§ 40 
 
 
§ 41 
 
§ 42 
 
§ 43 
 
 
§ 44 
 
§ 45 
 
§ 46 
 
§ 47 
 
§ 48 
 
§ 49 
 
§ 50 
 
 
§ 51 
 
§ 52 
 
§ 53 
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Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) 
 
Kommunpolitisk vägledningsdebatt  
 
Entledigande och fyllnadsval för ersättare i teknik- och 
servicenämnden (KD) 
 
Entledigande och fyllnadsval för ledamot i teknik- och 
servicenämnden (KD) 
 
Entledigande och fyllnadsval för ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden (KD) 
 
Entledigande och fyllnadsval för ledamot i socialnämnden (KD) 
 

 
§ 54 
 
§ 55 
 
§ 56 
 
 
§ 57 
 
 
§ 58 
 
 
§ 59 
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§ 31/2021   

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Medborgarförslag om att införa återvinningsstationer för trädgård 

 
- Medborgarförslag om att upphäva beslutet om bom vid 

avfallsanläggningen på Skene skog 
 

- Entledigande och fyllnadsval för ersättare i teknik- och servicenämnden 
(KD) 
 

- Entledigande och fyllnadsval för ledamot i teknik- och servicenämnden 
(KD) 

 
- Entledigande och fyllnadsval för ledamot i barn- och utbildningsnämnden 

(KD) 
 
- Entledigande och fyllnadsval för ledamot i socialnämnden (KD) 

 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Medborgarförslag om att införa återvinningsstationer för trädgård 

 
- Medborgarförslag om att upphäva beslutet om bom vid 

avfallsanläggningen på Skene skog 
 

- Entledigande och fyllnadsval för ersättare i teknik- och servicenämnden 
(KD) 

 
- Entledigande och fyllnadsval för ledamot i teknik- och servicenämnden (KD) 

 
- Entledigande och fyllnadsval för ledamot i barn- och utbildningsnämnden (KD) 

 
- -Entledigande och fyllnadsval för ledamot i socialnämnden (KD) 

 

Förslagen antas. 

________________ 
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§ 32/2021 

Allmänhetens frågestund 

Allmänheten har getts möjlighet att skicka in frågor som rör den kommunala 
verksamheten. 

 
Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) läser upp de inkomna frågorna om 
kommunikation med kommuninvånare. 
 
Förslagsställaren Kicki Staffas läser upp sin fråga om upphandling av 
teletjänster. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) besvarar frågan angående 
kommunikation med kommuninvånare. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) besvarar frågan angående 
upphandling av teletjänster. 

 

________________ 
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§ 33/2021  

Meddelanden 
 
- Mark Kraftvärme – protokoll 2021-03-11 
 
- Revisionsrapport Marks kommun – Granskning av rektorers 

förutsättningar 
 
- Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – Kallelse  

2021-03-26 
 
- Rapport ej verkställda beslut – Socialnämnden kvartal 4, 2020 

 
- Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll avseende hantering av 

leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 
 
- Revisionsrapport – samverkan psykisk ohälsa barn och unga Marks 

kommun 2020 
 
- Revisionsrapport lokalförsörjning – Marks kommun 

 
- Revisionsrapport granskning av äldreomsorgen 2020 

 
- Veteranpolitik 

________________ 
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§ 34/2021  

Remiss av nya motioner 
 
Enligt 38 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska det 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 2021-02-25 – 2021-03-25 har det inte inkommit några 
motioner. 

________________ 
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§ 35/2021 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Diarienummer: KS2021-11 101-15 
Medborgarförslag om att fastigheten Örby 6:18 görs till ett kommunalt 
grönområde och ansluts till grönområdet öster om Örby 6:18, överlämnas till 
teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Diarienummer: KS2021-11 101-17 
Medborgarförslag om en gång- och cykelbana mellan Kinna och Rydal, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Diarienummer: KS2021-11 101-21 
Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark i Skene, överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Diarienummer: KS2021-11 101-22 
Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en ramp redan nu vid  
Hanatorps badplats Öresjön, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 
handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021- 11 101-23 
Medborgarförslag om att införa återvinningsstationer för trädgård, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021- 11 101-24 
Medborgarförslag om att upphäva beslutet om bom vid avfallsanläggningen 
på Skene skog, 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. 
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Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Diarienummer: KS2021-11 101-15 
Medborgarförslag om att fastigheten Örby 6:18 görs till ett kommunalt  
grön-område och ansluts till grönområdet öster om Örby 6:18, överlämnas till 
teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Diarienummer: KS2021-11 101-17 
Medborgarförslag om en gång- och cykelbana mellan Kinna och Rydal,  
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Diarienummer: KS2021-11 101-21 
Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark i Skene, överlämnas till 
kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.  
 
Diarienummer: KS2021-11 101-22 
Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en ramp redan nu vid  
Hanatorps badplats Öresjön, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 
handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021- 11 101-23 
Medborgarförslag om att införa återvinningsstationer för trädgård, överlämnas 
till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021- 11 101-24 
Medborgarförslag om att upphäva beslutet om bom vid avfallsanläggningen 
på Skene skog, 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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§ 36/2021  

Inkomna enkla frågor 
 
Under perioden 2021-02-25 - 2021-03-25 har det inte inkommit några enkla 
frågor. 

________________ 
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§ 37/2021  

Information om Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 
Dagens sammanträde 
Magnus Haggren, förbundsdirektör, Anna Laang, Teamchef projekt och tillväxt 
samt Helen Nordling, Teamchef Välfärd och kompetens från Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ger information om verksamheten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) frågar kommunfullmäktige om  
informationen kan noteras, och finner att så sker. 

________________ 
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§ 38/2021  

Inkomna interpellationer 

Tomas Johansson (M) har den 16 februari 2021 lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande angående fastighetsunderhåll. 
 

 
Dagens sammanträde 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
 
Tomas Johansson (M) läser upp interpellationen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) besvarar interpellationen. 
 
Tomas Johansson (M) och Jessica Rodén (S) inleder, med varsitt debattinlägg, 
diskussionen innan den övergår till allmän diskussion i ärendet. 

________________ 
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§ 39/2021 
Svar på motion om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Det är positivt med utbildningsinsatser för att stärka redan befintlig 
kompetens, men dessa bör genomföras utan att först lägga resurser på att 
kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens 
alla skolor. I ett framtaget stödmaterial förespråkar Skolverket tydligt att 
framförallt kunskap behövs gällande varningssignaler på hedersrelaterat våld 
och förtryck. 
 
Ett förbud mot att beträda kommunala inrättningar beroende på klädsel är 
inte juridiskt möjligt att besluta om. 
 
Berörda förvaltningar bedriver redan idag ett aktivt arbete med att involvera 
civilsamhällesaktörer som delar de värderingar som kommunen har om 
människors lika värde. 
 
Motionen anses besvarad. 
 

Ärendet 
Natalia E Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) har den 26 oktober 2017  
inkommit med en motion om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
-  Att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska kartläggas på alla 

skolor 
- Att utifrån kartläggningen skapa ett tydligt och kraftfullt åtgärdspaket för 

att ingen flicka eller pojke ska behöva leva i rädsla för hedersvåld. 
- Att åtgärdspaketet tydliggörs för all påverkad personal och att de i de fall 

utbildas. 
- Att ingen minderårig tillåts beträda våra kommunala inrättningar iförd 

klädsel som symboliserar förtryck. 
- Att kommunen, genom aktiv dialog, uppmuntrar engagemang från  

civilsamhället för att motverka religiöst förtryck. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021, 
§ 46. 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 mars 2021, § 30, där  
följande föreslås: 
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Det är positivt med utbildningsinsatser för att stärka redan befintlig 
kompetens, men dessa bör genomföras utan att först lägga resurser på att 
kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens 
alla skolor. I ett framtaget stödmaterial förespråkar Skolverket tydligt att 
framförallt kunskap behövs gällande varningssignaler på hedersrelaterat våld 
och förtryck. 
 
Ett förbud mot att beträda kommunala inrättningar beroende på klädsel är 
inte juridiskt möjligt att besluta om. 
 
Berörda förvaltningar bedriver redan idag ett aktivt arbete med att involvera 
civilsamhällesaktörer som delar de värderingar som kommunen har om 
människors lika värde. 
 
Motionen anses besvarad. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP), Håkan Andersson (S), Elise Arnell (KD), Karin 
Jageby (V), Birgitta Andersson (S), Niklas Herneryd (L) och Peter Landgren 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

________________ 
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§ 40/2021 
Svar på motion om att utbilda socialsekreterare, skolsköterskor och 
kuratorer om hedersförtryck och hedersvåld 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen bifalls. 
 

Ärendet 
Elise Arnell (KD) har den 23 april 2019 inkommit med en motion om att Marks 
kommun ska genomföra obligatorisk utbildning för socialsekreterare,  
kuratorer och skolsköterskor om hur man upptäcker och arbetar vid  
misstanke om hedersförtryck och hedersrelaterat våld. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 18 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 mars 2021, § 29. 
 
Under 2020 har socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen  
gemensamt planerat utbildning inom aktuellt ämne. 
 
Motionen bifalls. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD), Lo Göthberg Larsson (MP), Lena Ferm Hansson (C), Ann 
Iberius Orrvik (M), Stefan Brunander (C), Karin Jageby (V), Anita Lomander 
(S), Sara Lindwall (SD), Niklas Herneryd (L), Natalia E Henriksson (SD), Peter 
Landgren (S), Gisella Olsson (C), Tomas Johansson (M) och Leif Sternfeldt (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker.   
 
Expedieras till: 
Motionären 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

________________ 
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§ 41/2021  

Svar på medborgarförslag om byte av namn till ”Kinna kommun” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Mars kommun byter namn till Kinna  
kommun. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2021, § 23 där följande  
föreslås: 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

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

 
Expedieras till: 
Förslagsställaren 

________________ 
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§ 42/2021  

Svar på medborgarförslag om byte av namn från ”Kinna” till ”Mark” 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Kinna byter namn till Mark. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 25 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2021, § 24 där följande  
föreslås: 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag och finner att så sker. 

 
Expedieras till: 
Förslagsställaren 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 43/2021 

Förlängning av giltighetstid för Trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- 
och mopedvägar 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mopedvägar, antagen av  
kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 86, förlängs att gälla till och med 31 
december 2023. 
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att årligen uppdatera  
prioriteringslistorna. 
 

Ärendet 
Marks kommuns trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar,  
antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 86, har giltighetstid till 
och med 31 december 2020. Teknik- och servicenämnden föreslår att planen 
förlängs att gälla till och med 31 december 2023. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 4 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2021, § 28 där följande  
föreslås: 
 
Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mopedvägar, antagen av  
kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 86, förlängs att gälla till och med 31 
december 2023. 
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att årligen uppdatera  
prioriteringslistorna. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag och finner att så sker. 

Expedieras till: 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 44/2021  

Sjuhärads kommunalförbund – Budget och verksamhetsplan 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Budget och verksamhetsplan för 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund godkänns. 
 

Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade den 
11 december 2020 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2021 
samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
Kommunfullmäktiges beslut ska återrapporteras till Boråsregionen senast den 
2 april 2021. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 11 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2021, § 27 där följande  
föreslås: 
 
Budget och verksamhetsplan för 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag och finner att så sker. 

 
Expedieras till: 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

________________ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 23(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 45/2021  

Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2020 utses:  
 
Gunnar Nilsson   Klockaregatan 9  511 54 Kinna  
 
Till ersättare vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2020 utses:  
 
Pär-Erik Johansson  Stjärngatan 6  511 57 Kinna 
 

Ärendet 
Spinnerskan i Mark AB är helägt av Marks kommun. På bolagsstämman för  
Spinnerskan i Mark AB får aktieägaren utöva sin rätt genom ett ombud, som  
utses för ett år i taget. 
 
Det är kommunfullmäktige som utser ombud. Enligt arbetsordningen för  
kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige besluta att förrätta val utan  
föregående beredning. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulf Dahlström (S) föreslår Gunnar Nilsson, Klockaregatan 9, 511 54 Kinna till 
ombud för Spinnerskan i Mark AB 2021. 
 
Tomas Johansson (M) föreslår Pär-Erik Johansson, Stjärngatan 6, 511 57 
Kinna, som ersättare för ombud för Spinnerskan i Mark AB 2021. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Gunnar Nilsson som 
ombud och Pär-Erik Johansson som ersättare till ombud för Spinnerskan i 
Mark AB 2021 och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Gunnar Nilsson 
Pär-Erik Johansson 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 24(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 46/2021  

Fyllnadsval av ledamot i valnämnden (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ledamot i valnämnden utses:  
 
Jelina Thomasdotter Habyvägen 15  511 63 Skene  
 
Till ny ersättare i valnämnden utses:  
 
Yvonne Kindström Kulla Dyrhem  519 91 Istorp 
 

Ärendet 
Anne-Li Glansin (SD) har i skrivelse den 22 februari 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot i valnämnden. 
  
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
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.  
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny suppleant den 25 januari och 4 mars 
2021, § 26. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) föreslår Jelina Thomasdotter till ledamot i valnämnden och 
Yvonne Kindström till ersättare i valnämnden. 
 
Förslaget antas. 

 
Expedieras till: 
Jelina Tomasdotter 
Yvonne Kindström 
Valnämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 
 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 25(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 47/2021  

Fyllnadsval av ledamot i Marks Bostads AB (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ledamot i Marks Bostads AB utses:  
 
Roger Lundstedt  Hultaberg 1   511 95 Öxabäck  
 
 

Ärendet 
Anne-Li Glansin (SD) har i skrivelse den 22 februari 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot i Mark Bostads 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.  
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny suppleant den 25 januari och 4 mars 
2021, § 28. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) föreslår Roger Lundstedt som ny ledamot i Marks Bostads 
AB. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
Roger Lundstedt 
Marks Bostads AB 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 26(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 48/2021  

Fyllnadsval av ledamot i Viskastrands AB (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ledamot i Viskastrands AB utses:  
 
Roger Lundstedt  Hultaberg 1   511 95 Öxabäck 
 

Ärendet 
Anne-Li Glansin (SD) har i skrivelse den 22 februari 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot i Viskastrands 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.  
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny suppleant den 25 januari och 4 mars 
2021, § 29. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) föreslår Roger Lundstedt som ny ledamot i Viskastrands 
AB. 
 
Förslaget antas. 

 
Expedieras till: 
Ny ersättare 
Viskastrands AB 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 
 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 27(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 49/2021   

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ersättare i socialnämnden utses:  
 
William Solum-Faeste Kinnaströmsgatan 7  511 56 Kinna 
 

Ärendet 
Anne-Li Glansin (SD) har i skrivelse den 22 februari 2021 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.  
 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny suppleant den 25 januari och 4 mars 
2021, § 25. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) föreslår William Solum-Faeste till ersättare i 
socialnämnden. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
William Solum-Faeste, Kinna 
Socialnämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 28(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 50/2021  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Lars Bertil Rystrand (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses:  
 
Yvonne Kindström Kulla Dyrhem  519 91 Istorp 
 
 

Ärendet 
Lars Bertil Rystrand (SD) har i skrivelse den 9 mars 2021 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 
Sara Lindwall (SD) föreslår Yvonne Kindström till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
Lars Bertil Rystrand 
Yvonne Kindström 
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 29(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 51/2021   

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (SD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Lars Bertil Rystrand (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 
 
Till ny ledamot i socialnämnden utses:  
 
Jelina Thomasdotter Habyvägen 15  511 63 Skene  
 
 

Ärendet 
Lars Bertil Rystrand (SD) har i skrivelse den 9 mars 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot 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 
Sara Lindwall (SD) föreslår Jelina Tomasdotter till ledamot i socialnämnden. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
Lars Bertil Rystrand 
Jelina Tomasdotter 
Socialnämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 30(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 52/2021  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Charlotta Bornefalk (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Till ny ersättare i socialnämnden utses:  
 
Maria Höök Gamla Lindhultsvägen Björkelund 5  519 90 Horred 
 

Ärendet 
Charlotta Bornefalk (M) har i skrivelse den 7 mars 2021 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 Maria Höök till ersättare i socialnämnden. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
Charlotta Bornefalk 
Maria Höök 
Socialnämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 31(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 53/2021  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i Marks Bostäder AB (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Mats Nordfält (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i Marks Bostads 
AB. 
 
Till ny ersättare i Marks Bostads AB utses:  
 
Claes Myreskog  Annelundsvägen 11G  519 31 Horred 
 

Ärendet 
Mats Nordfält (SD) har i skrivelse den 11 mars 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i Marks Bostäder 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 
Sara Lindwall (SD) föreslår Claes Myreskog till ersättare i Marks Bostäder AB. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
Mats Nordfält 
Claes Myreskog 
Marks Bostäder AB 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 32(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 54/2021   

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Dennis Örman Lång entledigas från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Dennis Örman Lång (SD) har i skrivelse den 17 december 2020 avsagt sig sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
  
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Dennis Örman Lång 
(SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare. 
 
Expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Dennis Örman Lång 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 33(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 56/2021  

Entledigande och fyllnadsval för ersättare i teknik- och  
servicenämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stig Nilsson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i teknik- och 
servicenämnden. 
 
Till ny ersättare i teknik- och servicenämnden utses:  
 
Bruno Engström Övre Kammarbergsvägen 17 511 57 Kinna 
 

Ärendet 
 

Dagens sammanträde 
Stig Nilsson (KD) har i skrivelse den 11 mars 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare 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. 
 
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 
Elise Arnell (KD) föreslår Bruno Engström som ny ersättare i teknik- och 
servicenämnden. 
 
Förslaget antas. 

 
Expedieras till: 
Stig Nilsson 
Bruno Engström 
Teknik- och servicenämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 34(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 57/2021  

Entledigande och fyllnadsval för ledamot i teknik- och  
servicenämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bruno Engström entledigas från uppdraget som ledamot i teknik- och 
servicenämnden. 
 
Till ny ledamot i teknik- och servicenämnden utses:  
 
Per-Olof Hermansson  Lindhult Höjden 5  519 90 Horred 
 

Ärendet 
 

Dagens sammanträde 
Bruno Engström (KD) har i skrivelse den 11 mars 2021 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. 
 
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 
Elise Arnell (KD) föreslår Per-Olof Hermansson som ny ledamot i teknik- och 
servicenämnden. 
 
Förslaget antas. 

 
Expedieras till: 
Bruno Engström 
Per-Olof Hermansson 
Teknik- och servicenämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 35(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 58/2021  

Entledigande och fyllnadsval för ledamot i barn- och  
utbildningsnämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Rune Imberg (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses:  
 
Nicolette Nadj  Djupadalsgatan 2  511 54 Kinna 
 

Ärendet 
 

Dagens sammanträde 
Rune Imberg (KD) har i skrivelse den 11 mars 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot 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 
Elise Arnell (KD) föreslår Nicolette Nadj som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 
Rune Imberg 
Nicolette Nadj  
Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 36(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 59/2021  

Entledigande och fyllnadsval för ledamot socialnämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Nicolette Nadj (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Till ny ledamot i socialnämnden utses:  
 
Agneta Bergeld  Gökgatan 3   511 54 Kinna 
 
Till ny ersättare i socialnämnden utses: 
 
Nicolette Nadj  Djupadalsgatan 2  511 54 Kinna 
 

Ärendet 
 

Dagens sammanträde 
Nicolette Nadj (KD) har i skrivelse den 11 mars 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot 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 
Elise Arnell (KD) föreslår Agneta Bergeld som ny ledamot i socialnämnden 
samt Nicolette Nadj som ersättare i socialnämnden. 
 
Förslaget antas. 

 
Expedieras till: 
Agneta Bergeld 
Nicolette Nadj 
Socialnämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 37(37) 

 Kommunfullmäktige 
 2021-03-25 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 55/2021  

Kommunpolitisk vägledningsdebatt 

Ordföranden beskriver upplägget för kvällens debatt. Debatten inleds med att 
varje parti från maximalt fyra minuter inledning, utan replikskifte. Därefter  
inleds den fria debatten med två minuters debattinlägg, med repliker på en  
minut och med maximalt två replikskiften per debattinlägg. 

________________ 
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	§ 35/2021
	Anmälan av nya medborgarförslag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Diarienummer: KS2021-11 101-15 Medborgarförslag om att fastigheten Örby 6:18 görs till ett kommunalt grönområde och ansluts till grönområdet öster om Örby 6:18, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.
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	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
	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:
	Diarienummer: KS2021-11 101-15
	Medborgarförslag om att fastigheten Örby 6:18 görs till ett kommunalt  grön-område och ansluts till grönområdet öster om Örby 6:18, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.
	Diarienummer: KS2021-11 101-17
	Medborgarförslag om en gång- och cykelbana mellan Kinna och Rydal,  överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.
	Diarienummer: KS2021-11 101-21
	Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark i Skene, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
	Diarienummer: KS2021-11 101-22
	Medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en ramp redan nu vid  Hanatorps badplats Öresjön, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
	Diarienummer KS 2021- 11 101-23
	Medborgarförslag om att införa återvinningsstationer för trädgård, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.
	Diarienummer KS 2021- 11 101-24
	Medborgarförslag om att upphäva beslutet om bom vid avfallsanläggningen på Skene skog, 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.
	________________

	Inkomna enkla frågor
	Under perioden 2021-02-25 - 2021-03-25 har det inte inkommit några enkla frågor.
	________________

	Information om Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
	Kommunfullmäktiges beslut
	Informationen noteras.
	Dagens sammanträde
	Magnus Haggren, förbundsdirektör, Anna Laang, Teamchef projekt och tillväxt samt Helen Nordling, Teamchef Välfärd och kompetens från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ger information om verksamheten.
	Beslutsgång
	Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) frågar kommunfullmäktige om  informationen kan noteras, och finner att så sker.
	________________

	Inkomna interpellationer
	Tomas Johansson (M) har den 16 februari 2021 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående fastighetsunderhåll.
	Dagens sammanträde
	Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
	Tomas Johansson (M) läser upp interpellationen.
	Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) besvarar interpellationen.
	Tomas Johansson (M) och Jessica Rodén (S) inleder, med varsitt debattinlägg, diskussionen innan den övergår till allmän diskussion i ärendet.
	________________

	§ 39/2021
	Svar på motion om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
	Kommunfullmäktiges beslut
	Det är positivt med utbildningsinsatser för att stärka redan befintlig kompetens, men dessa bör genomföras utan att först lägga resurser på att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens alla skolor. I ett framtaget stödma...
	Ett förbud mot att beträda kommunala inrättningar beroende på klädsel är inte juridiskt möjligt att besluta om.
	Berörda förvaltningar bedriver redan idag ett aktivt arbete med att involvera civilsamhällesaktörer som delar de värderingar som kommunen har om människors lika värde.
	Motionen anses besvarad.
	Ärendet
	Natalia E Henriksson (SD) och Jarl Krüger (SD) har den 26 oktober 2017  inkommit med en motion om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
	Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
	-  Att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska kartläggas på alla skolor
	- Att utifrån kartläggningen skapa ett tydligt och kraftfullt åtgärdspaket för att ingen flicka eller pojke ska behöva leva i rädsla för hedersvåld.
	- Att åtgärdspaketet tydliggörs för all påverkad personal och att de i de fall utbildas.
	- Att ingen minderårig tillåts beträda våra kommunala inrättningar iförd klädsel som symboliserar förtryck.
	- Att kommunen, genom aktiv dialog, uppmuntrar engagemang från  civilsamhället för att motverka religiöst förtryck.
	Dagens sammanträde
	Ärendet diskuteras.
	Ärendets behandling
	Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2021.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021, § 46.
	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 mars 2021, § 30, där  följande föreslås:
	Det är positivt med utbildningsinsatser för att stärka redan befintlig kompetens, men dessa bör genomföras utan att först lägga resurser på att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens alla skolor. I ett framtaget stödma...
	Ett förbud mot att beträda kommunala inrättningar beroende på klädsel är inte juridiskt möjligt att besluta om.
	Berörda förvaltningar bedriver redan idag ett aktivt arbete med att involvera civilsamhällesaktörer som delar de värderingar som kommunen har om människors lika värde.
	Motionen anses besvarad.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Lo Göthberg Larsson (MP), Håkan Andersson (S), Elise Arnell (KD), Karin Jageby (V), Birgitta Andersson (S), Niklas Herneryd (L) och Peter Landgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
	Beslutsgång
	Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-slag och finner att så sker.
	Expedieras till:
	________________

	§ 40/2021
	Svar på motion om att utbilda socialsekreterare, skolsköterskor och kuratorer om hedersförtryck och hedersvåld
	Kommunfullmäktiges beslut
	Motionen bifalls.
	Ärendet
	Elise Arnell (KD) har den 23 april 2019 inkommit med en motion om att Marks kommun ska genomföra obligatorisk utbildning för socialsekreterare,  kuratorer och skolsköterskor om hur man upptäcker och arbetar vid  misstanke om hedersförtryck och hedersr...
	Ärendets behandling
	Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 18 januari 2021.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021.
	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 mars 2021, § 29.
	Under 2020 har socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen  gemensamt planerat utbildning inom aktuellt ämne.
	Motionen bifalls.
	Dagens sammanträde
	Ärendet diskuteras.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Elise Arnell (KD), Lo Göthberg Larsson (MP), Lena Ferm Hansson (C), Ann Iberius Orrvik (M), Stefan Brunander (C), Karin Jageby (V), Anita Lomander (S), Sara Lindwall (SD), Niklas Herneryd (L), Natalia E Henriksson (SD), Peter Landgren (S), Gisella Ols...
	Beslutsgång
	Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
	Expedieras till:
	________________

	Svar på medborgarförslag om byte av namn till ”Kinna kommun”
	Kommunfullmäktiges beslut
	Medborgarförslaget avslås.
	Ärendet
	I ett medborgarförslag föreslås att Mars kommun byter namn till Kinna  kommun.
	Ärendets behandling
	Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 januari 2021.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021.
	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2021, § 23 där följande  föreslås:
	Medborgarförslaget avslås.
	Dagens sammanträde
	Ärendet diskuteras.
	Beslutsgång
	Expedieras till:
	________________

	Svar på medborgarförslag om byte av namn från ”Kinna” till ”Mark”
	Kommunfullmäktiges beslut
	Medborgarförslaget avslås.
	Ärendet
	I ett medborgarförslag föreslås att Kinna byter namn till Mark.
	Ärendets behandling
	Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 25 januari 2021.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021.
	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2021, § 24 där följande  föreslås:
	Medborgarförslaget avslås.
	Dagens sammanträde
	Ärendet diskuteras.
	Beslutsgång
	Expedieras till:
	________________

	Förlängning av giltighetstid för Trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar
	Kommunfullmäktiges beslut
	Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mopedvägar, antagen av
	kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 86, förlängs att gälla till och med 31 december 2023.
	Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att årligen uppdatera
	prioriteringslistorna.
	Ärendet
	Marks kommuns trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar,  antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 86, har giltighetstid till och med 31 december 2020. Teknik- och servicenämnden föreslår att planen förlängs att gälla till och med 3...
	Ärendets behandling
	Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 4 februari 2021.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021.
	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2021, § 28 där följande  föreslås:
	Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mopedvägar, antagen av  kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 86, förlängs att gälla till och med 31 december 2023.
	Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att årligen uppdatera  prioriteringslistorna.
	Dagens sammanträde
	Ärendet diskuteras.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
	Beslutsgång
	Expedieras till:
	________________

	Sjuhärads kommunalförbund – Budget och verksamhetsplan 2021
	Kommunfullmäktiges beslut
	Budget och verksamhetsplan för 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads  kommunalförbund godkänns.
	Ärendet
	Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade den 11 december 2020 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Kommunfullmäktiges beslut ska återra...
	Ärendets behandling
	Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 11 januari 2021.
	Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021.
	Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 3 mars 2021, § 27 där följande  föreslås:
	Budget och verksamhetsplan för 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads  kommunalförbund godkänns.
	Dagens sammanträde
	Ärendet diskuteras.
	Beslutsgång
	Expedieras till:
	________________

	Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2021
	Kommunfullmäktiges beslut
	Till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2020 utses:
	Gunnar Nilsson   Klockaregatan 9  511 54 Kinna
	Till ersättare vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB 2020 utses:
	Pär-Erik Johansson  Stjärngatan 6  511 57 Kinna
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Ulf Dahlström (S) föreslår Gunnar Nilsson, Klockaregatan 9, 511 54 Kinna till ombud för Spinnerskan i Mark AB 2021.
	Tomas Johansson (M) föreslår Pär-Erik Johansson, Stjärngatan 6, 511 57 Kinna, som ersättare för ombud för Spinnerskan i Mark AB 2021.
	Beslutsgång
	Expedieras till:
	________________

	Fyllnadsval av ledamot i valnämnden (SD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Till ny ledamot i valnämnden utses:
	Jelina Thomasdotter Habyvägen 15  511 63 Skene
	Till ny ersättare i valnämnden utses:
	Yvonne Kindström Kulla Dyrhem  519 91 Istorp
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Sara Lindwall (SD) föreslår Jelina Thomasdotter till ledamot i valnämnden och Yvonne Kindström till ersättare i valnämnden.
	Förslaget antas.
	Expedieras till:
	________________

	Fyllnadsval av ledamot i Marks Bostads AB (SD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Till ny ledamot i Marks Bostads AB utses:
	Roger Lundstedt  Hultaberg 1   511 95 Öxabäck
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Sara Lindwall (SD) föreslår Roger Lundstedt som ny ledamot i Marks Bostads AB.
	Förslaget antas.
	Expedieras till:
	________________

	Fyllnadsval av ledamot i Viskastrands AB (SD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Till ny ledamot i Viskastrands AB utses:
	Roger Lundstedt  Hultaberg 1   511 95 Öxabäck
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Sara Lindwall (SD) föreslår Roger Lundstedt som ny ledamot i Viskastrands AB.
	Förslaget antas.
	Expedieras till:
	________________

	Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (SD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Till ny ersättare i socialnämnden utses:
	William Solum-Faeste Kinnaströmsgatan 7  511 56 Kinna
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Sara Lindwall (SD) föreslår William Solum-Faeste till ersättare i socialnämnden.
	Förslaget antas.
	Expedieras till:
	________________

	Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (SD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Lars Bertil Rystrand (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
	Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses:
	Yvonne Kindström Kulla Dyrhem  519 91 Istorp
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Sara Lindwall (SD) föreslår Yvonne Kindström till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
	Förslaget antas.
	Expedieras till:
	________________

	Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (SD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Lars Bertil Rystrand (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i socialnämnden.
	Till ny ledamot i socialnämnden utses:
	Jelina Thomasdotter Habyvägen 15  511 63 Skene
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Sara Lindwall (SD) föreslår Jelina Tomasdotter till ledamot i socialnämnden.
	Förslaget antas.
	Expedieras till:
	________________

	Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (M)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Charlotta Bornefalk (M) entledigas från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
	Till ny ersättare i socialnämnden utses:
	Maria Höök Gamla Lindhultsvägen Björkelund 5  519 90 Horred
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Tomas Johansson (M) föreslår Maria Höök till ersättare i socialnämnden.
	Förslaget antas.
	Expedieras till:
	________________

	Entledigande och fyllnadsval av ersättare i Marks Bostäder AB (SD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Mats Nordfält (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i Marks Bostads AB.
	Till ny ersättare i Marks Bostads AB utses:
	Claes Myreskog  Annelundsvägen 11G  519 31 Horred
	Ärendet
	Ledamöternas förslag till beslut
	Sara Lindwall (SD) föreslår Claes Myreskog till ersättare i Marks Bostäder AB.
	Förslaget antas.
	Expedieras till:
	________________

	Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (SD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Dennis Örman Lång entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
	Ärendet
	Dagens sammanträde
	Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Dennis Örman Lång (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och finner att så sker.
	Ordföranden meddelar att länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare.
	Expedieras till:
	________________

	Entledigande och fyllnadsval för ersättare i teknik- och  servicenämnden (KD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Stig Nilsson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i teknik- och servicenämnden.
	Till ny ersättare i teknik- och servicenämnden utses:
	Bruno Engström Övre Kammarbergsvägen 17 511 57 Kinna
	Ärendet
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	Entledigande och fyllnadsval för ledamot i teknik- och  servicenämnden (KD)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Bruno Engström entledigas från uppdraget som ledamot i teknik- och servicenämnden.
	Till ny ledamot i teknik- och servicenämnden utses:
	Per-Olof Hermansson  Lindhult Höjden 5  519 90 Horred
	Ärendet
	Dagens sammanträde
	Ledamöternas förslag till beslut
	Expedieras till:
	________________

	Entledigande och fyllnadsval för ledamot i barn- och  utbildningsnämnden (KD)
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