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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Tid:   kl. 16:00 – 18:50 

Paus kl. 17.50-18.10 

Plats: 
 

 Digitalt via Teams 

Beslutande:   Eva-Karin Torhem Arnell (C), ordförande 

  Rolf Skarin (M), 1:e vice ordförande 

  Annsofi Tureson (S), 2:e vice ordförande 

  Yasin Abbes (S), ersätter Lisa Dahlberg (S) 

  Peter Landgren (S) 

  Bo Petersson (S) 

  Urban Jernberg (S) 

  Christopher Thorsson (S) 

  Jessica Rodén (S) 

  Ylva Hultén (S) 

  Håkan Andersson (S) ersätter Ulla Lätt (S) § 100–117 

  Ulla Lätt (S), § 117–125 

  Ulf Dahlberg (S) 

  Anita Lomander (S) 

  Efkan Üstündag (S) 

  Helena Johansson (S) 

  Pauli Kuitunen (S) 

  Birgitta Andersson (S) 

  Stefan Brunander (C) 

  Leif Sternfeldt (C) 

  Lena Ferm Hansson (C) 

  Ali Alijojo (C), ersätter Pontus Johansson (C) 

  Gisella Olsson (C) 

  Ulla-Maj Persson (C) 

  Stig Andreasson (C) 

  Niklas Herneryd (L) 

  Maria Aronsson Dahl (L) 

  Jan Karlsson (L) 

  Tomas Johansson (M) 

  Ann Iberius Orrvik (M) 
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  Pär-Erik Johansson (M) 

  Magnus Lilliecrona (M) 

  Elise Benjaminsson (M) 

  Anders Lindal (M), § 118–125 

  Tomas Ekberg (M) 

  Peter Branshöj (M), ersätter Ylva Höglund (M) 

  Elise Arnell (KD) 

  Lars-Inge Andersson (KD) 

  Per-Olof Hermansson (KD), § 112–125 

  Karin Jageby (V) 

  Arthur Thiry (V) 

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

  Natalia Henriksson (SD) 

  Inga Maj Krüger (SD) 

  Lennart Svensson (SD) 

  Sara Lindwall (SD) 

  Bo Kindström (SD) 

  Jarl Krüger (SD) 

  Ida Ahlgren (SD) 

  Glenn Glansin (SD) 

 

Övriga deltagare:  

  

Ej tjänstgörande ersättare 

 Lars Olof Sandberg (MP) 

Stina Isaksson (L) 
Håkan Andersson (S), § 118–125 

Daniel Fleck (S)  
Fredrik Tureson (S), § 118–125 

Yvonne Kindström (SD) 

Siv Scarborough (SD) 

  

Tjänstepersoner 

 Karin Hydén T.f. 
kommundirektör 

§ 100–122 

 Malin Nilsson Sekreterare § 100–122 
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Utses att justera: Ann Iberius Orrvik (M), Stefan Brunander (C), ersättare Rolf Skarin (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunhuset Kinna, den 22 juni 15.00 

 

Underskrifter: 

  § 100–122 

Malin Nilsson 

Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell (C) 

Justerande 

Ann Iberius Orrvik (M) 

  

                      Justerande 

Stefan Brunander (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17, § 100–122 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-06-22 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-07-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret, Kinna 

Underskrift 

 ______________________  

Malin Nilsson 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 100/21 

Meddelanden § 101/21 

Remiss av nya motioner § 102/21 

Anmälan av nya medborgarförslag § 103/21 

Inkomna enkla frågor § 104/21 

Inkomna interpellationer § 105/21 

Information om Covid-19 § 106/21 

Aprilrapport 2021 för Marks kommun § 107/21 

Budget 2021 för kommunkoncernen efter revidering av 

respektive bolagsstyrelse 

§ 108/21 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 

avseende juni 2021 

§ 109/21 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 

medborgarförslag, avseende juni 2021 

§ 110/21 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 

avseende juni 2021 

§ 111/21 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 

avseende juni 2021 

§ 112/21 

Årsredovisning 2020 för Boråsregionens Sjuhärads 

kommunalförbund 

§ 113/21 

Tillämpning av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning § 114/21 

Återrapportering av projektering samt begäran om byggstart 

för investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Kaskad 

§ 115/21 

Översyn valdistrikt inför valet 2022 § 116/21 

Sammanträdesplan 2022 för arbetsutskottet, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

§ 117/21 

Årsredovisning SÄRF 2018 § 118/21 

Årsredovisning SÄRF 2019 § 119/21 
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SÄRF årsredovisning 2020 § 120/21 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (S) § 121/21 

Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

(S) 

§ 122/21 
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 18:17:05 — Tillämpning av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning 
 
Rösta Ja för att bifalla Lena Ferm Hanssons förslag,  
Nej för att bifalla Karin Jagebys förlag. 
 

Resultat 
Ja 44 
Nej 4  
Avstår 1 
Frånvarande 2 
 
 

2 Peter Landgren (S) Ja 
3 AnnSofi Tureson (S) Ja 
4 Bo Petersson (S) Ja 
5 Urban Jernberg (S) Ja 
6 Christopher Thorsson (S) Ja 
7 Jessica Rodén (S) Ja 
8 Ylva Hultén (S) Ja 
9 Ulla Lätt (S) Ja 
10 Ulf Dahlberg (S) Ja 
11 Anita Lomander(S) Ja 
12 Efkan Üstündag (S) Ja 
13 Helena Johansson (S) Ja 
14 Pauli Kuitunen (S) Ja 
15 Birgitta Andersson (S) Ja 
16 Stefan Brunander (C) Ja 
17 Leif Sternfeldt (C) Ja 
18 Lena Ferm Hansson (C) Ja 
20 Gisella Olsson (C) Ja 
21 Ulla–Maj Persson (C) Ja 
22 Stig Anderasson (C) Ja 
23 Niklas Herneryd (L) Ja 
24 Maria Aronsson Dahl (L) Ja 
26 Tomas Johansson (M) Ja 
27 Ann Iberius Orrvik (M) Ja 
28 Pär–Erik Johansson (M) Ja 
29 Magnus Lilliecrona (M) Ja 
30 Elise Benjaminsson (M) Ja 
31 Anders Lindahl (M) Ja 
32 Rolf Skarin (M) Ja 
33 Tomas Ekberg (M) Ja 
35 Elise Arnell (KD) Ja 
36 Lars–Inge Andersson (KD) Ja 
37 Per–Olof Hermansson (KD) Ja 
44 Inga–Maj Krüger (SD) Ja 
45 Lennart Svensson (SD) Ja 
46 Sara Lindwall (SD) Ja 
47 Bo Kindström (SD) Ja 
48 Jarl Krüger (SD) Ja 
49 Ida Ahlgren (SD) Ja 
50 Glenn Glansin (SD) Ja 
51 Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 
201 Yasin Abbes (S) Ja 
209 Ali Aljojo (C) Ja 
216 Peter Branshöj (M) Ja 
25 Jan Karlsson (L) Nej 
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38 Karin Jageby (V) Nej 
39 Arthur Thiry (V) Nej 
42 Lo Göthberg Larsson (MP) Nej 
43 Natalia E Henriksson (SD) Avstår 
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§ 100/2021    

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut  

Följande ärenden läggs till ärendelistan: 

- Årsredovisning SÄRF 2018 

- Årsredovisning SÄRF 2019 

- SÄRF Årsredovisning 2020 

- Entledigande och fyllnadsval för ersättare i kommunfullmäktige (S) 

- Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) 

Ärendet Sammanträdesplan 2022 för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige dras ur ärendelistan. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att följande justeringar: 

Följande ärenden läggs till ärendelistan: 

- Årsredovisning SÄRF 2018 

- Årsredovisning SÄRF 2019 

- Årsredovisning SÄRF 2020 

- Entledigande och fyllnadsval för ersättare i kommunfullmäktige (S) 

- Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) 

Ärendet Sammanträdesplan 2022 för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige dras ur ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna justeringarna och finner 

att så sker. 
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§ 101/2021    

Meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande meddelanden noteras: 

- Beslut från teknik- och servicenämnden om Utredning kring systemlösning 

för insamling av fett från hushåll 

- Skrivelse om språkkunskap i vården 

Dagens sammanträde 

Under perioden 2021-05-27 – 2021-06-17 har följande meddelanden inkommit:  

- Beslut från teknik- och servicenämnden om Utredning kring systemlösning 

för insamling av fett från hushåll 

- Skrivelse om språkkunskap i vården 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordföranden föreslår att inkomna meddelanden noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att inkomna meddelanden noteras och finner att så sker. 
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§ 102/2021    

Remiss av nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Under perioden 2021-04-22 – 2021-06-17 har följande motioner inkommit och de 

skickas vidare för handläggning enligt följande: 

Motion från Kristdemokraterna om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark. 

Diarienummer KS 2021-380-1 

Motionen lämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning. 

Motion från Moderaterna om minnesmonument för kommunens veteraner 

Diarienummer KS 2021-406-1 

Motionen lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning. 

Ärendets behandling 

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 2021-04-22 – 2021-06-17 har följande motioner inkommit och 

skickats vidare för handläggning: 

Motion från Kristdemokraterna om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark. 

Diarienummer KS 2021-380-1 

Motionen lämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning. 

 

Motion från Moderaterna om minnesmonument för kommunens veteraner 

Diarienummer KS 2021-406-1 

Motionen lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att inkomna motioner noteras och att skickas enligt följande för 

handläggning: 

Motion från Kristdemokraterna om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark. 

Diarienummer KS 2021-380-1 

Motionen lämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning. 

 

Motion från Moderaterna om minnesmonument för kommunens veteraner 

Diarienummer KS 2021-406-1 

Motionen lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag och finner att 

så sker. 

Beslut skickas till 

• Barn- och utbildningsnämnden 

• Teknik- och servicenämnden 
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§ 103/2021    

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Under perioden 2021-04-22 – 2021-06-17 har följande medborgarförslag inkommit 

och de skickas vidare för handläggning enligt följande: 

Diarienummer: KS2021-11 101-39 

Medborgarförslag om utomhusgym i Navsjön (Björketorp) i Marks kommun. 

Överlämnas till Kultur-och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-41 

Medborgarförslag om gångbana längs Fritslavägen. 

Överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-43 

Medborgarförslag om Kajbergsvägen i Skene. 

Överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-46 

Medborgarförslag om GC-väg Strandvägen. 

Överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-48 

Medborgarförslag om soptunna för trädgårdsavfall. 

Överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-50 

Medborgarförslag om belysning i skogen. 

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 samt Det åligger 

den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid behöv 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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Under perioden 2021-04-22 – 2021-06-17 har följande medborgarförslag 

inkommit: 

Diarienummer: KS2021-11 101-39 

Medborgarförslag om utomhusgym i Navsjön (Björketorp) i Marks kommun. 

Förslag: överlämnas till Kultur-och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-41 

Medborgarförslag om gångbana längs Fritslavägen. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-43 

Medborgarförslag om Kajbergsvägen i Skene. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-46 

Medborgarförslag om GC-väg Strandvägen. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-48 

Medborgarförslag om soptunna för trädgårdsavfall. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-50 

Medborgarförslag om belysning i skogen. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordföranden föreslår att medborgarförslagen hanteras enligt följande: 

Diarienummer: KS2021-11 101-39 

Medborgarförslag om utomhusgym i Navsjön (Björketorp) i Marks kommun. 

Förslag: överlämnas till Kultur-och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-41 

Medborgarförslag om gångbana längs Fritslavägen. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-43 

Medborgarförslag om Kajbergsvägen i Skene. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-46 

Medborgarförslag om GC-väg Strandvägen. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 
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Diarienummer: KS2021-11 101-48 

Medborgarförslag om soptunna för trädgårdsavfall. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Diarienummer: KS2021-11 101-50 

Medborgarförslag om belysning i skogen. 

Förslag: överlämnas till teknik-och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag och finner att 

så sker. 

Beslut skickas till 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Teknik- och servicenämnden 
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§ 104/2021    

Inkomna enkla frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ann Iberius Orrvik (M) ställer sin enkla fråga och kommunstyrelsens ordförande 

Jessica Rodén (S) svarar. 

Ärendet 

Ann Iberius Orrvik (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Jessica Rodén (S) om planteringar i Marks kommun 50 år.  

En enkel fråga får enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 ställas till 

ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder och fullmäktigeberedningar. En 

fråga ska vara skriftlig och lämnad av en ledamot. Den ska ges in till 

kommunledningskontoret senast fem vardagar före det sammanträde vid vilket 

ledamot avser att ställa den.  

Vad som sägs i 35 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras senast vid nästkommande sammanträde. 

Ärendets behandling 

Kommunfullmäktige 27 maj 2021. Ärendet bordlades då den inkommit till 

kommunledningskontoret mindre än fem dagar innan sammanträdet. 

Dagens sammanträde 

Ann Iberius Orrvik (M) ställer sin fråga. 

Jessica Rodén (S) svarar. 

 

 

  



Sida 18(47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-06-17 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 105/2021    

Inkomna interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Under perioden 2021-05-27 – 2021-06-17 har det inte inkommit några 

interpellationer. 
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§ 106/2021   Dnr: KS 2021-404 

Information om Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) ger vid sammanträden 17 juni 

2021 information Covid-19 och situationen i Marks kommun.  

Dagens sammanträde 

Jessica Rodén (S) ger kommunfullmäktige information om Covid-19. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordföranden föreslår att informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
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§ 107/2021   Dnr: KS 2021-138 042 

Aprilrapport 2021 för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Aprilrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Status på uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att motverka prognostiserade 

underskott som inte hänförs till den pågående pandemin. 

Att ramväxling för ny inköpsorganisation ej genomförs utan finansieras genom 

kommunreserven noteras. 

Kommunstyrelsen får överskrida sin budget avseende ordinarie verksamhet med 

maximalt 1,9 mnkr vilket motsvarar tidigare kommundirektörs avgångsvederlag. 

Kommunstyrelsen uppmanas att anpassa sin verksamhet så att den vid ingången 

av 2022 är i nivå med det årets budget. 

Övriga inkomna framställningar från miljönämnden och barn- och 

utbildningsnämnden lämnas utan åtgärd.  

Kommunreserven, som förväntas utnyttjas i prognosen, fylls på med 15 mnkr, 

ökningen finansieras genom att budgeterade skatteintäkter ökas med motsvarande 

belopp. 

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2021 utökas med 0,7 mnkr för 

inredning av Lyckeskolan. 

Teknik- och servicenämndens information om att investeringsprojekt Skene skog – 

Hägnen prognostiseras till 232,4 mnkr mot budgeterade 231 mnkr, samt att ny 

budget kommer föreslås för andra överföringsledningsprojekt i nämndens 

budgetunderlag noteras. Att nämnden omfördelar befintliga investeringsutrymmen 

inom verksamhetsområdena gata/park respektive lokalförsörjning noteras. 

Nämnden uppmanas att fortsatt verka för att investeringar inom såväl ramar som 

projekt sker inom respektive verksamhetsområdes totala investeringsbudget med 

kostnadsmedvetenhet i fokus. 

I aprilrapporten justeras det i vilken grad äldreomsorgsnämnden uppfyller sitt 

uppdrag justeras från till viss del till i hög grad. 
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Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2021 samt en prognos 

för hela året.  

I samband med att aprilrapporten behandlas tas även aktuella ekonomiska frågor 

upp till ställningstagande och beslut. I år är följande frågor aktuella: 

• ramväxling inköp 

• framställan från barn- och utbildningsnämnden om 4,2 mnkr i ökad budget 

2021 för nya Lyckeskolan 

  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen den 26 maj 2021, § 104. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2021 ökas med 4,2 mnkr för kostnader 

för nya Lyckeskolan. Ökningen finansieras genom ram för lokalkostnader. 

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 ökas med 1,2 mnkr för nya 

Lyckeskolan. Ökningen finansieras genom ram för lokalkostnader. (Rättning av 

KSAU:s beslut) 

Ramväxling avseende ny inköpsorganisation genomförs ej utan den 

prognostiserade kostnaden om 2,5 mnkr i kommunstyrelsens driftbudget 

finansieras genom kommunreserven. 

Teknik- och servicenämnden tilldelas 0,4 mnkr från kommunreserven som 

kompensation för kapitalkostnader för projektet Skredrisk Hedbo.  

Miljönämnden tilldelas 125 000 kr för pågående naturvårdssatsningar, beloppet 

finansieras av kommunreserven och regleras mot naturvårdsfonden i samband med 

bokslutet. 

Miljönämnden uppmanas att redogöra för merkostnaderna om 200 000 kr som 

uppstått i samband med övertagandet av verksamheten för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel i samband med delårsrapporten. 

Borgensavgift för kommunens bolag under 2021 fastställs till:  

Marks Bostads AB 0,3 procent 

Marks Fastighets AB 0,5 procent 

Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 

Spinnerskan i Mark AB  0,1 procent 
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Barn- och utbildningsnämnden får ett ramtillskott på fem miljoner kronor från 

kommunstyrelsens reserver. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Aprilrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Status på uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att motverka prognostiserade 

underskott som inte hänförs till den pågående pandemin. 

Att ramväxling för ny inköpsorganisation ej genomförs utan finansieras genom 

kommunreserven noteras. 

Kommunstyrelsen får överskrida sin budget avseende ordinarie verksamhet med 

maximalt 1,9 mnkr vilket motsvarar tidigare kommundirektörs avgångsvederlag. 

Kommunstyrelsen uppmanas att anpassa sin verksamhet så att den vid ingången 

av 2022 är i nivå med det årets budget. 

Övriga inkomna framställningar från miljönämnden och barn- och 

utbildningsnämnden lämnas utan åtgärd.  

Kommunreserven, som förväntas utnyttjas i prognosen, fylls på med 10 mnkr, 

ökningen finansieras genom att budgeterade skatteintäkter ökas med motsvarande 

belopp. 

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2021 utökas med 0,7 mnkr för 

inredning av Lyckeskolan. 

Teknik- och servicenämndens information om att investeringsprojekt Skene skog – 

Hägnen prognostiseras till 232,4 mnkr mot budgeterade 231 mnkr, samt att ny 

budget kommer föreslås för andra överföringsledningsprojekt i nämndens 

budgetunderlag noteras. Att nämnden omfördelar befintliga investeringsutrymmen 

inom verksamhetsområdena gata/park respektive lokalförsörjning noteras. 

Nämnden uppmanas att fortsatt verka för att investeringar inom såväl ramar som 

projekt sker inom respektive verksamhetsområdes totala investeringsbudget med 

kostnadsmedvetenhet i fokus. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 maj 2021. 
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Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut med följande ändring: 

Kommunreserven, som förväntas utnyttjas i prognosen, fylls på med 15 mnkr, 

ökningen finansieras genom att budgeterade skatteintäkter ökas med motsvarande 

belopp. 

Tomas Johansson (M) yrkar att det i aprilrapporten justeras i vilken grad 

äldreomsorgsnämnden uppfyller sitt uppdrag justeras från till viss del till i hög grad. 

Christopher Thorsson (S), Anita Lomander (S), Peter Landgren, Lena Ferm Hansson 

(C), Glenn Glansin (SD), Karin Jageby (V) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag med Jessica Rodéns (S) ändringsyrkande. 

Jessica Rodén (S), Anita Lomander (S), Peter Landgren (S), Lena Ferm Hansson 

(C), Lo Göthberg Larsson (MP), Glenn Glansin (SD), Karin Jageby (V) och Niklas 

Herneryd (L) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag till beslut med ändring enligt Jessica Rodéns (S) yrkande och finner att så 

sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Tomas Johansson (M) 

tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

• Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 108/2021   Dnr: KS 2021-174 041 

Budget 2021 för kommunkoncernen efter revidering av 

respektive bolagsstyrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Budget 2021 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 

godkänns. 

Spinnerskan ges i uppdrag att utreda behovet av reviderade budgetar för 

dotterbolagen.  

Ärendet 

I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotterbolag ges 

bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det aktuella 

budgetåret. Kommunfullmäktige godkänner de av bolagen reviderade budgetarna i 

samband med aprilrapporten. Avkastnings- och soliditetskrav som fullmäktige 

fastställt måste tillgodoses även i de reviderade budgetarna. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2021, § 105. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Budget 2021 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 

godkänns. 

Spinnerskan ges i uppdrag att utreda behovet av reviderade budgetar för 

dotterbolagen. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2021. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 

Spinnerskan i Mark AB 

Marks Bostads AB 

Mark Kraftvärme AB 

Marks Fastighets AB 

____________________ 
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§ 109/2021   Dnr: KS 2021-300 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 

avseende juni 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2021-04-21, 

godkänns.  

 

Ärendet 

Enligt 33 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två 

gånger varje år redovisa de motioner som kommunfullmäktige inte har fattat beslut 

om inom ett år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktigesordinarie sammanträde i juni och december.  

Ansvariga chefer ger en muntlig redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 26 maj 2021 kring handläggningen av sina respektive motioner. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2021, § 96. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2021-04-21, 
godkänns.  

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 5 maj 2021. 

 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2021. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag och finner att så sker. 

___________________ 
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§ 110/2021   Dnr: KS 2021-300 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 

medborgarförslag, avseende juni 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 

2021-04-21, godkänns.  

 

Ärendet 

Enligt 34 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två 

gånger varje år redovisa de medborgarförslag som kommunfullmäktige inte har 

fattat beslut om inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Redovisningen 

ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. 

Ansvariga chefer ger en muntlig redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 26 maj 2021 kring handläggningen av sina respektive medborgarförslag. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2021, § 97. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 

2021-04-21, godkänns.  
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 5 maj 2021. 

 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2021. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag och finner att så sker. 

 

_________________ 
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§ 111/2021   Dnr: KS 2021-298 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 

avseende juni 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 

än ett år gamla, godkänns.  

Ärendet 

Kommunallagen 6 kap. § 34 anger att ett ärende som väckts genom 

medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett 

år från det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden 

ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i 

ärendena. 

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år. 

Ansvariga förvaltningschefer ger en muntlig redogörelse vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 26 maj 2021 kring handläggningen av sina respektive 

medborgarförslag. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2021, § 98. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 
än ett år gamla, godkänns. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 5 maj 2021. 

 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 april 2021. 

Dagens sammanträde:  

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag och finner att så sker. 

 

________________ 
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§ 112/2021   Dnr: KS 2021-299 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 

avseende juni 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns. 

Ärendet 

Kommunallagen 6 kap. § 34 anger att ett ärende som väckts genom 

medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att kan avgöras inom ett år från 

det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska 

minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. 

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2021, § 99. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 5 maj 2021. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 april 2021. 

Dagens sammanträde: 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag och finner att så sker. 

_________________ 
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§ 113/2021   Dnr: KS 2021-296 

Årsredovisning 2020 för Boråsregionens Sjuhärads 

kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 

Ledamöter och verkställande direktör för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2020 för antagande av medlemskommunerna och prövning 

av ansvarsfrihet. Förbundet redovisar ett positivt resultat om 107 tkr gentemot 

budget och det egna kapitalet uppgick till 9 784 tkr per 31 december 2020.  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2021, § 101. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 5 maj 2021. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige, utöver 

kommunstyrelsens förslag till beslut, beslutar enligt följande:  

Ledamöter och verkställande direktör för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om ledamöter och verkställande direktör för Boråsregionens 

Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för år 2020 finner att så sker 

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

mailto:info@borasregionen.se
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_________________ 
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§ 114/2021   Dnr: KS 2019-299 200 

Tillämpning av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tillämpning av 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning i Marks kommun fastställs, 

enligt tjänsteskrivelse KS 2019-299 200-13. 

För perioden 2022–2025 avsätts det 1 miljon kronor per år.  

Finansiering tas om hand i samband med budgetarbetet.  

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram regler och rutiner för arbetet 

med konstnärlig utsmyckning i kommunen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har fått kommunfullmäktiges uppdrag, med hörande av kultur- 
och Fritidsnämnden, att ta fram ett förslag för tillämpning av 1 %-regeln för 

konstnärlig gestaltning.  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2021, § 102. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Tillämpning av 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning i Marks kommun fastställs, 

enligt tjänsteskrivelse KS 2019-299 200-13. 

För perioden 2021–2025 avsätts det 1 miljon kronor per år.  

Finansiering tas om hand i samband med budgetarbetet.  

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram regler och rutiner för arbetet 

med konstnärlig utsmyckning i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021, § 161. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 april 2021. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att 

perioden som avses ska vara 2022–2025 istället för 2021–2025. 

Jessica Rodén (S), Glenn Glansin (SD), Niklas Herneryd (L), Tomas Johansson (M), 

Elise Arnell (KD), Anita Lomander (S), Peter Landgren (S), Stefan Brunander (C), 

Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 
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Karin Jageby yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att medlen betalas ut 2021–

2025 genom att kultur- och fritidsnämndens investeringsram ökas med en miljon 

kronor för år 2021. 

Arthur Thiry (V) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till Karin Jagebys (V) 

förslag. 

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar att ordet "fastställs enligt" byts ut mot "tar hjälp 

av" i meningen: Tillämpning av 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning i Marks 

kommun fastställs, enligt tjänsteskrivelse KS 2019-299 200-13 

Karin Jageby (V) yrkar bifall till Lo Göthberg Larssons (MP) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lena Ferm Hanssons (C) yrkande mot Karin Jagebys (V) 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Lena Ferm Hanssons (C) 

yrkande. 

 

Votering begärd och ska genomföras. 

 

Propositionsordning: 

Rösta Ja för att bifalla Lena Ferm Hanssons (C) yrkande. 

Rösta Nej för Karin Jagebys (V) yrkande. 

 

Antal ja-röster: 44 

Antal nej-röster: 4 

Antal som avstår: 1 

För omröstningsresultaten i sin helhet, se bifogad bilaga. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Lena Ferm Hanssons (C) 

yrkande. 

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lo Göthberg 

Larssons (MP) förslag och finner att det avslås. 

 

Karin Jageby (V), Arthur (V), LO (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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§ 115/2021   Dnr: KS 2021-157 042 

Återrapportering av projektering samt begäran om byggstart 

för investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Kaskad 

Kommunfullmäktiges beslut 

Investeringsbudgeten för projektet om- och tillbyggnad av Kaskad utökas från 135 

miljoner kronor till 143 miljoner kronor. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har nu genomfört upphandling och projektering av 

investeringsprojektet om- och tillbyggnad Kaskad som beslutades i KS §103/2020. 

Av kommunstyrelsens beslut framgår att projektet omfattar en återställning av 

badhuset samt optionerna 1, 2 och 3 (multibassäng, motionsbassäng och 

omklädningsrum). 

I förstudien kostnadsberäknades projektet till 135 000 000 kronor och det är också 

den summan som är upptagen i kommunfullmäktiges investeringsbudget.  

Under vår och sommar 2020 utfördes en upphandling av en totalentreprenad i 

samverkan. Två anbud kom in och Serneke bygg AB tilldelades entreprenaden i 

augusti 2020. Inom ramen för samarbetet med Serneke har sedan projektörer och 

partneringprojektets underentreprenörer anlitats för i första hand fas 1, planering 

och projektering.  

Projekteringens systemhandlingsskede har pågått sedan hösten 2020 och det 

arbetet är nu färdigt för kalkylering. Systemhandlingsskedet har inneburit många 

frågor avseende framför allt teknik för vattenrening och ventilation/fuktstyrning, 

samt frågor om utformning och användning. Dessa frågor innebär en ständig 

avvägning mellan investeringskostnad, hållbarhet, driftkostnad och arbetsmiljö. 

Planritning över lokalernas utformning är framtagen (bilaga).  

Teknik- och servicenämnden har lett arbetet i samarbete med Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Samverkan har även hafts med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, funktionsrätt i Mark samt Skene SoIS.  

Under projekteringens gång har ytterligare behov som inte framkom i förstudien 

tydliggjorts:  

• Gemensamhetsbastu inomhus (finns med på bifogad planritning): idag finns 

en gemensamhetsbastu utomhus på Kaskad. I linje med att det byggs 

enskilda omklädningsrum och ytterligare tillgängliga omklädningsrum 

bedöms det finnas ett behov av att även erbjuda bastu inomhus för dem 

som av olika skäl inte byter om i herr- eller damomklädningsrummen, som 

idag är de lokaler som erbjuder bastubad. Kalkylerad investering: 850.000 

kronor.  
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• Åtgärder runt befintlig 25-metersbassäng för att rymma fler åskådare (ej 

inarbetad på bifogad planritning): att bygga en läktargradäng med två 

sittrader utmed befintlig 25- metersbassäng. Kalkylerad investering: 

1.600.000 kronor.  

• Utbyggnad av vindfång (finns med på bifogad planritning): befintlig entréhall 

och café är på gränsen till för små, särskilt vid stor tillströmning av 

badgäster, varför en vindfångsutbyggnad skulle skapa möjligheter för fler 

att rymmas. Denna del har arbetats in i grundkalkylen för projektet, 

eftersom den anses vara nödvändig. Kalkylerad investering: 890.000 kronor.  

Kalkylerad investeringsutgift 

Systemhandlingskalkylen har påvisat att åtgärderna ovan inte ryms inom avsatt 

budget.  

Kalkylen avviker från budget och anledningarna till det är flera. I 

systemhandlingsskedet har det värderats att ett antal åtgärder som är gynnsamma 

för miljö, arbetsmiljö samt driftkostnad är lämpliga att investera i. Detta är teknik 

för att minska vattenförbrukningen, värmeåtervinning samt egentillverkning av 

klor. Dessa åtgärder ligger i linje med kommunens arbete med Agenda 2030. 

Återbetalningstid har räknats på investeringarna och de ligger inom intervallet 5-15 

år, vilket bedöms vara kortare än livslängden på investeringarna.  

Kalkylen är nu efter projektering också mer detaljerad och förutsättningarna mer 

klara än i förstudiestadiet samt att tillbyggnadens placering, som bland annat 

kräver ledningsflyttar, har fastlagts.  

Kalkylen visar på att summan för grundinvesteringen är 140 500 000 kronor, 

inklusive utbyggnad av vindfång och investeringar för miljö och energi ovan. Till 

detta kan gemensamhetsbastu samt läktargradäng enligt ovan läggas till, 

investeringssumma 2 450 000 kronor. Total investering blir då, avrundat, 143 000 

000 kronor: 

 
Grundbudget:  140 500 000  
Varav: 
Bygg  95 600 000  
VVS  19 000 000  

El  8 000 000  
Styr och regler  900 000  
Vattenrening  17 000 000  

Tillkommande delar  2 500 000  
Varav:  
Gemensamhetsbastu inomhus  850 000  

Läktargradäng  1 600 000  

Total investeringssumma  143 000 000  
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En drift-, underhålls- och kapitalkostnadskalkyl (bilaga) har också tagits fram som 

pekar på en total ny drift-, underhålls- och kapitalkostnad för badhuset 8 300 000 

kronor. Det befintliga badhuset har ett bokfört värde på ca: 3,6 mnkr där 

merparten avser stomme. Något omedelbart nedskrivningsbehov med anledning av 

nu planerade åtgärder bedöms inte finnas. 

Bygglov är inlämnat under vecka 11. Beräknad byggstart för om- och tillbyggnaden 

är i juni 2021 och målet är att projektet färdigställs för att badhuset skall öppnas 

under hösten 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat i §58/2021 och ställer sig positiva till att 

ta projektet vidare till byggnation. Nämnden ser dock ingen möjlighet till att rymma 

kommande driftkostnadseffekter inom nu beslutad budget utan avser att 

återkomma med framställan kring detta. Frågan hänvisas därför till 

budgetprocessen inför 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2021, § 106. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Att ge teknik- och servicenämnden lov att starta byggnation av 

investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Kaskad under förutsättning att 

kommunfullmäktige utökar projektets budget från 135 miljoner kronor till 143 

miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Att investeringsbudgeten för projektet om- och tillbyggnad av Kaskad utökas från 

135 miljoner kronor till 143 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 april 2021. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) och Lena Ferm Hansson (C), Peter Landgren (S), Tomas 

Johansson (M), Glenn Glansin (SD) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag och finner att så sker. 
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Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

________________ 

 

  



Sida 37(47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-06-17 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 116/2021   Dnr: KS 2021-255 

Översyn valdistrikt inför valet 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Området Sundholmen med 141 röstberättigade flyttas från valdistriktet Horred-

Öxnevalla-Istorp till Fotskäl-Tostared-Björketorp. 

Området Almered med 76 röstberättigade flyttas från valdistrikt Sätila till Hyssna. 

Valdistriktet Svansjö byter namn till Torestorp-Öxabäck-Älekulla. 

Fastigheterna Sätila-Lida 1:7 och Almered 7:3 flyttas till valdistrikt Berghem-Hajom 

från Sätila valdistrikt.  

Ärendet 

Inför varje val ska kommunen enligt vallagen 4 kap. 17 § se över valdistrikten. Ett 

valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Valmyndigheten har 

levererat antalet röstberättigade den 1 mars 2021 fördelade per fastighet och 

valdistrikt. Där framgår att ett av kommunens 19 distrikt innehåller över 2000 

röstberättigade. Förändringar av valdistrikten behöver därför genomföras. 

Valdistrikt beslutas av kommunfullmäktige efter det att  behandlats av valnämnden 

och kommunstyrelsen. Valdistrikten ska därefter fastställas av Länsstyrelsen senast 

1 december 2021. 

Valnämnden har 2021-04-13, § 9 behandlat ärendet och föreslår förändringar i 

Sätila och Horred-Öxnevalla-Istorp valdistrikt. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens sammanträde 26 maj 2021, § 107. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Området Sundholmen med 141 röstberättigade flyttas från valdistriktet Horred-

Öxnevalla-Istorp till Fotskäl-Tostared-Björketorp. 

Området Almered med 76 röstberättigade flyttas från valdistrikt Sätila till Hyssna. 

Valdistriktet Svansjö byter namn till Torestorp-Öxabäck-Älekulla. 

Fastigheterna Sätila-Lida 1:7 och Almered 7:3 flyttas till valdistrikt Berghem-Hajom 

från Sätila valdistrikt. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 maj 2021. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2021. 
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Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Valnämnden 

Länsstyrelsen 

______________ 
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§ 117/2021   Dnr: KS 2021-301 

Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

Ärendet utgår. 

_____________ 
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§ 118/2021   Dnr: KS 2019-285 170 

Årsredovisning SÄRF 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beviljas 

ansvarsfrihet för år 2018 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning och 

Verksamhetsuppföljning för 2018. Förbundets medlemmar har att, var för sig, 

pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet.  

Av årsredovisningen framgår att årets resultat blev ett överskott med 2,3 mnkr, 

med en omsättning under året på cirka 184,8 mnkr. Avvikelse från budget är +1,6 

procent och de större posterna består av lägre kostnader för avtalspension men 

högre för personal på grund av skogsbränderna sommaren 2018 och för 

upprustning av Guttasjöns övningsområde. Uppföljning av 2018 årsverksamhet 

visar att merparten av de uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda och de 

lagstadgade kraven är sammantaget uppfyllda.  

I samband med beredningen av Årsredovisningen år 2020 för SÄRF noterades att 

årsredovisningarna för år 2018 och 2019 inte beretts på sedvanligt sätt. Dessa 

årsredovisningar har diarieförts på ett korrekt sätt men har inte behandlats i 

Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har nu säkerställt att 

ärendehanteringen till politiken ska fungera på ett korrekt sätt framöver. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelse 16 juni 2021, § 117. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2021, § 190.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

följande: 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beviljas 

ansvarsfrihet för år 2018 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunfullmäktiges 

presidiums förslag och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 119/2021   Dnr: KS 2020-179 170 

Årsredovisning SÄRF 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beviljas 

ansvarsfrihet för år 2019. 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning och 

Verksamhetsuppföljning för 2019. Förbundets medlemmar har att, var för sig, 

pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat blev ett överskott med 0,4 mnkr, 

med en omsättning under året på ca 188,7 mnkr. Avvikelse mot budget är +1,7% 

och de större posterna består av högre intäkter från extern utbildning enligt avtal, 

lägre kostnader för avtalspension men högre för personal. Uppföljning av årets 

verksamhet visar att merparten av de uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda. 

I samband med beredningen av Årsredovisningen år 2020 för SÄRF noterades att 

årsredovisningarna för år 2018 och 2019 inte beretts på sedvanligt sätt. Dessa 

årsredovisningar har diarieförts på ett korrekt sätt men har inte behandlats i 

Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har nu säkerställt att 

ärendehanteringen till politiken ska fungera på ett korrekt sätt framöver. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelse 16 juni 2021, § 118. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2021, § 191.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

följande: 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beviljas 

ansvarsfrihet för år 2019. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunfullmäktiges 

presidiums förslag och finner att så sker. 
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Beslut skickas till 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 120/2021   Dnr: KS 2021-257 

SÄRF årsredovisning 2020 

Beslutsrubrik 

 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beviljas 
ansvarsfrihet för år 2020. 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning och 
Verksamhetsuppföljning för 2020. Förbundets medlemmar har att, var för sig, 
pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. 

SÄRF är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst i sex 

kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat blev ett överskott med 5,7 mnkr, 
med en omsättning under året på ca 193,3 mnkr. Avvikelse mot budget är +4,7% 

och de större posterna består av högre intäkter från extern utbildning enligt avtal, 
lägre kostnader för pension, avskrivningar samt personal då många aktiviteter ej 

kunnat genomföras på grund av Covid-19. Uppföljning av årets verksamhet visar 

att merparten av de uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda. 

I samband med beredningen av Årsredovisningen år 2020 för SÄRF noterades att 

årsredovisningarna för år 2018 och 2019 inte beretts på sedvanligt sätt. Dessa 
årsredovisningar har diarieförts på ett korrekt sätt men har inte behandlats i 

Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har nu säkerställt att 

ärendehanteringen till politiken ska fungera på ett korrekt sätt framöver. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen 16 juni 2021, § 119. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2021, § 192.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 

följande: 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) beviljas 

ansvarsfrihet för år 2020. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunfullmäktiges 

presidiums förslag och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 121/2021   Dnr: KS 2021-416 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Daniel Fleck (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare. 

Ärendet 

Daniel Fleck (S) har i en skrivelse den 15 april 2021 avsagt 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. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Daniel Fleck (S) kan entledigas från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen 

Daniel Fleck 

Lönekontoret, teknik- och servicenämnden 

 

 

  



Sida 47(47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2021-06-17 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 122/2021   Dnr: KS 2021-416 

Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Daniel Fleck (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Tillsättande av ny ersättare bordläggs till nästkommande sammanträde med 

kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Daniel Fleck (S) har i en skrivelse den 10 juni 2021 avsagt 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Daniel Fleck (S) från sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner att så sker. 

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga tillsättande av 

ersättare till barn och utbildningsnämnden och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Daniel Fleck 

Lönekontoret, teknik- och servicenämnden 

 

 

 

 


