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Tid:   Torsdag den 21 oktober, klockan 18.00 – 22.00. Paus klockan 

19.20-19.30.      

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, digitalt via Teams. 

Beslutande:  C Eva-Karin Torhem Arnell 

 M Rolf Skarin 

 S AnnSofi Tureson 

 S Yasin Abbes tjänstgör för Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S Bo Petersson 

 S Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson 

 S Jessica Rodén 

 S Håkan Andersson tjänstgör för 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 Jan Karlsson 

 M Tomas Johansson 

 M Ann Iberius Orrvik 

 M Pär-Erik Johansson 
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 M Magnus Lilliecrona 

 

 M 

M 

M 

M 

KD 

KD 

KD 

KD 

V 

V 

V 

V 

MP 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

SD 

Elise Benjaminsson  

Anders Lindahl 

Tomas Ekberg 

Ylva Höglund 

Elise Arnell 

- § 150-151 

Lars-Inge Andersson, klockan 18.15-20.05 §§ 152-177  

Per-Olof Hermansson 

Karin Jageby 

Arthur Thiry 

Cecilia Wiklund 

Freddy Jensen 

Lo Göthberg Larsson 

Natalia E Henriksson 

Yvonne Kindström tjänstgör för Inga-Maj Krüger 

Lennart Svensson 

Sara Lindwall 

Bo Kindström 

Jarl Krüger 

Ida Ahlgren 

Glenn Glansin 

 

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) 

(S) 

(L) 

(M) 

(M) 

(MP) 

(SD) 

Fredrik Tureson, klockan 18.25-20.05 

Petra Vogel 

Stina Isaksson 

Peter Branshöj 

Charlotta Bornefalk 

Lars-Olof Sandberg 

Siv Scarborough  

 

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Lars Landrö Utredare  
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 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

    

 Övriga   

(M) Marijke Hallencreutz Ordförande valda 

revisorer 

§ 157 

(S) Eva Ryberg Vice ordförande 

valda revisorer 

§ 157 

    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) och Gisella Olsson (C) 

Ersättare Rolf Skarin (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, Kinna, den 4 november 14.00. 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 150-177 

Lars Landrö 

Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 

Justerande 

Gisella Olsson (C)  
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21, §§ 150-177 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-11-04 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-11-26 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lars Landrö 
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Omröstningslista § 158, Delårsrapport 2021 för Marks kommun 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Tomas Johanssons förslag. 

 

Yasin Abbes (S) Ja 

Peter Landgren (S) Ja 

AnnSofi Tureson (S) Ja 

Bo Petersson (S) Ja 

Urban Jernberg (S) Ja 

Christopher Thorsson (S) Ja 

Jessica Rodén (S) Ja 

Håkan Andersson (S) Ja 

Ulla Lätt (S)  Ja 

Ulf Dahlberg (S) Ja 

Anita Lomander(S) Ja 

Efkan Üstündag (S) Ja 

Helena Johansson (S) Ja 

Pauli Kuitunen (S) Ja 

Birgitta Andersson (S) Ja 

Stefan Brunander (C) Ja 

Leif Sternfeldt (C) Ja 

Lena Ferm Hansson (C) Ja 

Pontus Johansson (C) Ja 

Gisella Olsson (C) Ja 

Ulla–Maj Persson (C) Ja 

Stig Anderasson (C) Ja 

Niklas Herneryd (L) Ja 

Maria Aronsson Dahl (L) Ja 
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Jan Karlsson (L) Ja 

Karin Jageby (V) Ja 

Arthur Thiry (V) Ja 

Cecilia Wiklund (V) Ja 

Freddy Jensen (V) Ja 

Lo Göthberg Larsson (MP) Ja 

Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 

Håkan Andersson (S) Ja 

Tomas Johansson (M) Nej 

Ann Iberius Orrvik (M) Nej 

Pär–Erik Johansson (M) Nej 

Magnus Lilliecrona (M) Nej 

Elise Benjaminsson (M) Nej 

Anders Lindahl (M) Nej 

Rolf Skarin (M) Nej 

Tomas Ekberg (M) Nej 

Ylva Höglund (M) Nej 

Elise Arnell (KD) Nej 

Lars–Inge Andersson (KD) Nej 

Per–Olof Hermansson (KD) Nej 

Natalia E Henriksson (SD) Nej 

Yvonne Kindström (SD) Nej 

Lennart Svensson (SD) Nej 

Sara Lindwall (SD) Nej 

Bo Kindström (SD) Nej 

Jarl Krüger (SD) Nej 

Ida Ahlgren (SD) Nej 

Glenn Glansin (SD) Nej 
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Resultat: 31 ja-röster och 20 nej-röster.  

 

Omröstningslista § 165, Svar på motion om att servera mer 

viltkött i kommunens verksamheter 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Tomas Johanssons förslag. 

 

Yasin Abbes (S) Ja 

Peter Landgren (S) Ja 

AnnSofi Tureson (S) Ja 

Bo Petersson (S) Ja 

Urban Jernberg (S) Ja 

Christopher Thorsson (S) Ja 

Jessica Rodén (S) Ja 

Håkan Andersson (S) Ja 

Ulla Lätt (S)  Ja 

Ulf Dahlberg (S) Ja 

Anita Lomander(S) Ja 

Efkan Üstündag (S) Ja 

Helena Johansson (S) Ja 

Pauli Kuitunen (S) Ja 

Birgitta Andersson (S) Ja 

Stefan Brunander (C) Ja 

Leif Sternfeldt (C) Ja 

Lena Ferm Hansson (C) Ja 

Pontus Johansson (C) Ja 

Gisella Olsson (C) Ja 

Ulla–Maj Persson (C) Ja 
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Stig Andreasson (C) Ja 

Niklas Herneryd (L) Ja 

Maria Aronsson Dahl (L) Ja 

Jan Karlsson (L) Ja 

Karin Jageby (V) Ja 

Arthur Thiry (V) Ja 

Cecilia Wiklund (V) Ja 

Freddy Jensen (V) Ja 

Lo Göthberg Larsson (MP) Nej 

Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 

Håkan Andersson (S) Ja 

Tomas Johansson (M) Nej 

Ann Iberius Orrvik (M) Nej 

Pär–Erik Johansson (M) Nej 

Magnus Lilliecrona (M) Nej 

Elise Benjaminsson (M) Nej 

Anders Lindahl (M) Nej 

Rolf Skarin (M) Nej 

Tomas Ekberg (M) Nej 

Ylva Höglund (M) Nej 

Elise Arnell (KD) Nej 

Lars–Inge Andersson (KD) Nej 

Per–Olof Hermansson (KD) Nej 

Natalia E Henriksson (SD) Nej 

Yvonne Kindström (SD) Nej 

Lennart Svensson (SD) Nej 

Sara Lindwall (SD) Nej 

Bo Kindström (SD) Nej 
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Jarl Krüger (SD) Nej 

Ida Ahlgren (SD) Nej 

Glenn Glansin (SD) Nej 

 

Resultat: 30 ja-röster och 21 nej-röster.  
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 150/21 

Kommundirektören presenterar sig § 151/21 

Redovisning av meddelanden § 152/21 

Information om remiss av nya motioner § 153/21 

Anmälan av nya medborgarförslag § 154/21 

Inkomna enkla frågor § 155/21 

Inkomna interpellationer § 156/21 

Valda revisorers utlåtande över delårsrapport 2020 för 

Marks kommun 

§ 157/21 

Delårsrapport 2021 för Marks kommun § 158/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Vännåkra § 159/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult § 160/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stjärnhult § 161/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Balltjärn § 162/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Lillaskog § 163/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hyssna § 164/21 

Svar på motion om att servera mer viltkött i kommunens 

verksamheter 

§ 165/21 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (SD) § 166/21 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

(SD) 

§ 167/21 

Fyllnadsval av ersättare i demokratiberedningen (SD) § 168/21 

Fyllnadsval av ersättare till valnämnden (KD) § 169/21 

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

(V) 

§ 170/21 

Fyllnadsval av nämndeman vid Borås tingsrätt (M) § 171/21 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (V) § 172/21 
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Entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (SD) 

Entledigande och val av revisor i Albert Perssons stiftelse 

§ 173/21 

§ 174/21 

Entledigande av revisorssuppleant i Albert Perssons stiftelse § 175/21 

Entledigande och val av revisor i stiftelsen Arthur 

Andreassons minnesfond 

§ 176/21 

Entledigande av revisorssuppleant i stiftelsen Arthur 

Andreassons minnesfond 

§ 177/21 
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§ 150/2021    

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 

- Entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (SD) 

- Entledigande och val av revisor i Albert Perssons stiftelse 

- Entledigande av revisorssuppleant i Albert Perssons stiftelse 

- Entledigande och val av revisor i stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond 

- Entledigande av revisorssuppleant i stiftelsen Arthur Andreassons 

minnesfond 

- Nye kommundirektören Lillemor Berglund Andreasson presenterar sig 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 

- Entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (SD) 

- Entledigande och val av revisor i Albert Perssons stiftelse 

- Entledigande av revisorssuppleant i Albert Perssons stiftelse 

- Entledigande och val av revisor i stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond 

- Entledigande av revisorssuppleant i stiftelsen Arthur Andreassons 

minnesfond 

- Nye kommundirektören Lillemor Berglund Andreasson presenterar sig 

Förslagen antas.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

___________________ 
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§ 151/2021 

Kommundirektören presenterar sig 

Ny kommundirektören i Marks kommun, Lillemor Berglund Andreasson, presenterar 

sig för kommunfullmäktige. 

Ordföranden önskar Lillemor hjärtligt välkommen till Marks kommun och önskar 

henne lycka till i hennes nya uppdrag. 

_______________ 
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§ 152/2021 

Redovisning av meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

Dagens sammanträde 

Under perioden 2021-09-23 – 2021-10-20 har följande meddelanden inkommit: 

- Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde 

den 30 september 2021 

- Länsstyrelsens beslut om efterträdarval till kommunfullmäktige (V) 

- Tolkförmedling Väst - Protokollsutdrag §445 

- Tolkförmedling Väst - Delårsrapport 2021 

- Tolkförmedling Väst - Protokollsutdrag §446 

- Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 2022-2024 

- Tolkförmedling Väst - Förbundsordning 2021-01-01 

- Tolkförmedling Väst - Revisorernas bedömning 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att inkomna meddelanden noteras och finner att så sker 

____________________ 
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§ 153/2021    Dnr: KS 2021–544  

Information om remiss av nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 

Enligt 38 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som 
kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt 
de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.  

 
Under perioden 2021-09-23 – 2021-10-21 har följande motion inkommit 
och remitterats enligt följande: 
 
Dnr: KS 2021–544. 
Motion från Moderaterna om att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta 
personer i föreningslivet.  
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att informationen noteras och finner att så sker. 

________________  
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§ 154/2021   Dnr: KS 2020-10-101  

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

KS 2020-10 101-18 

Medborgarförslag om att bygga två farthinder på Gästgivaregatan i Skene, 

överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 

 

KS 2020-10 101-44 

Medborgarförslag om trottoar i Torestorp, överlämnas till teknik- och 

servicenämnden för handläggning och beslut. 

 

KS 2020-10 101-49  

Medborgarförslag om uppsättning av trafikskyltar längs Aratorpsvägen, överlämnas 

till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 

 

KS 2020-10 101-68 

Medborgarförslag om gång- och cykelbana i Sätila, överlämnas till teknik- och 

servicenämnden för handläggning och beslut. 

 

KS 2020-10 101-80 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg Skutesjövägen, överlämnas till teknik- 

och servicenämnden för handläggning och beslut. 

 

KS 2020-10 101-67/85 

Om inköp av grävlingsfälla för utlåning, överlämnas till kommunstyrelsen för 

handläggning och beslut. 

 

KS 2021-11 101-83 

Medborgarförslag om rabatt i kollektivtrafiken, överlämnas till kommunstyrelsen för 

handläggning och beslut. 

 

KS 2021-11 101-86 

Medborgarförslag om bänkar längs Gästgivaregatan, överlämnas till teknik- och 

servicenämnden för handläggning och beslut. 

 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska 
återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller 
december. 

 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att 
vid behov höra berörda parter i ärendet. 
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Ärendet 

Enligt 38 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de medborgarförslag som kommit 
in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut 
om remiss som har fattats. 

 
Fullmäktige ska enligt 5 kap. 22 § kommunallagen besluta i ärenden som 
har väckts genom medborgarförslag men får överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta, utom i ärenden som är fullmäktiges 
uppgifter enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. 

 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår följande: 
 

KS 2020-10 101-18 

Medborgarförslag om att bygga två farthinder på Gästgivaregatan i Skene  

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

 

KS 2020-10 101-44 

Medborgarförslag om trottoar i Torestorp     

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

 

KS 2020-10 101-49  

Medborgarförslag om uppsättning av trafikskyltar längs Aratorpsvägen  

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

 

KS 2020-10 101-68 

Medborgarförslag om gång- och cykelbana i Sätila 

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

 

KS 2020-10 101-80 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg Skutesjövägen 

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

 

KS 2020-10 101-67/85 

Om inköp av grävlingsfälla för utlåning 

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 

 

KS 2021-11 101-83 

Medborgarförslag om rabatt i kollektivtrafiken 

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 

 

KS 2021-11 101-86 

Medborgarförslag om bänkar längs Gästgivaregatan 
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Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 

 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska 
återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller 
december. 

 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att 
vid behov höra berörda parter i ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt ordförandens förslag 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Kommunstyrelsen 

_______________ 
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§ 155/2021    

Inkomna enkla frågor 

Under perioden 2021-09-23 – 2021-10-21 har det inte inkommit några 
enkla frågor.   
____________________ 
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§ 156/2021   Dnr: KS 2021-276 

Inkomna interpellationer 

Tomas Johansson (M) har den 15 oktober 2021 lämnat in en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande angående Marks kommuns 
företagsklimat.   
 
Dagens sammanträde 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  

 
Tomas Johansson (M) läser upp interpellationen.  
 
Ordförande föreslår att interpellationen besvaras vid nästkommande 
sammanträde med kommunfullmäktige, och finner att förslaget antas. 
 
_________________ 
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§ 157/2021   Dnr: KS 2021-401 

Valda revisorers utlåtande över delårsrapport 2020 för Marks 

kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Revisorerna ska bedöma om resultat i delårsrapporten är förenligt med de mål för 

den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och 

flerårsplanen. Kommunens revisorer har översiktligt granskat Marks kommuns 

delårsrapport per 2021-08-31. En översiktlig granskning är väsentlig begränsad och 

inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår 

av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att bedöma om delårsrapporten är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet 

är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. 

Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens 

delårsrapport: 

• balanskravet bedöms att uppfyllas 2021 

• att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2021 

• att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av 

fullmäktige fastställda målen för verksamheten i budget 2021 

• att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt 

Dagens sammanträde 

Valda revisorers ordförande Marijke Hallencreutz (M) redogör för ärendet och 

kommenterar utlåtande över delårsrapport 2021 för Marks kommun. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om information kan noteras och finner att så sker. 

__________________ 
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§ 158/2021   Dnr: KS 2021-401 

Delårsrapport 2021 för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 0,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande. 

Överförmyndarnämndens driftbudget för 2021 utökas med 0,6 miljoner kronor för 

att täcka nämndens kostnader för ökad bemanning för att säkerställa 

grunduppdraget. Utökningen finansieras genom kommunreserven. 

Nämnders och styrelsers ökade kostnader och/eller minskade intäkter relaterade till 

den pågående pandemin ska från och med år 2022 ingå i nämnders och 

styrelsernas ordinarie budgetram. 

Status på uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av samverkan noteras. 

Reservationer 

Ledamöterna har i olika avseenden reserverat sig, se respektive beslutsgång.  

Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader 

samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering om sina 

respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I samband med 

delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna gjort avseende 

ekonomiska frågor. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 september 2021, § 

266. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2021, § 156, där 

följande föreslås: 

Delårsrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 
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Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 0,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande. 

Överförmyndarnämndens driftbudget för 2021 utökas med 0,6 miljoner kronor för 

att täcka nämndens kostnader för ökad bemanning för att säkerställa 

grunduppdraget. Utökningen finansieras genom kommunreserven. 

Nämnders och styrelsers ökade kostnader och/eller minskade intäkter relaterade till 

den pågående pandemin ska från och med år 2022 ingå i nämnders och 

styrelsernas ordinarie budgetram. 

Status på uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av samverkan noteras. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S), Lena Ferm Hansson (C), Leif Sternfeldt (C), Peter Landgren (S), 

Håkan Andersson (S) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Tomas Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsens grunduppdrag ”ledning och 

styrning” ändras till att vara delvis uppfyllt.  

Elise Arnell (KD) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) 

förslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Tomas 
Johanssons (M) förslag, och finner att förslaget avslås. 
 
Votering begärs och verkställs. Följande beslutsgång godkänns: Ja—röst 
för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Tomas 
Johanssons (M) förslag. 
 
Med 31 ja-röster och 20 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige har antagit kommunstyrelsens förslag. 
Omröstningslista finns i början av protokollet. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M), Pär-Erik Johansson (M), 
Magnus Lilliecrona (M), Elise Benjaminsson (M), Anders Lindahl (M), Rolf 
Skarin (M), Tomas Ekberg (M), Ylva Höglund (M), Natalia E. Henriksson 
(SD), Yvonne Kindström (SD), Lennart Svensson (SD), Sara Lindwall (SD), 
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Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD), Ida Ahlgren (SD) och Glenn Glansin 
(SD) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår 
kommunstyrelsens förslag, och finner att förslaget antas.  

 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 159/2021   Dnr: KS 2021-117 303 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Vännåkra 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Vännåkra för 

fastigheterna angivna i ”Vännåkra – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterade 21 december 2020. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 11/2021, den 28 januari 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området 
Vännåkra. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten i ett befintligt bostadsområde. Teknik- och serviceförvaltningen bygger 
ut kommunal vatten- och avloppsförsörjning och behöver utöka 
verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning som skall 
fastställas. I området Vännåkra avser utökningen ett verksamhetsområde med 54 
fastigheter.  

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021 § 

248 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den, 29 september 2021, § 158 där 

följande föreslås: 
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Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Vännåkra för 

fastigheterna angivna i ”Vännåkra – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterade 21 december 2020. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 160/2021   Dnr: KS 2021-118 303 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Ubbhult för 

fastigheterna angivna i ”Ubbhult – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterade 21 december 2020. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 12/2021, den 28 januari 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten i ett befintligt bostadsområde. Teknik- och serviceförvaltningen har 
byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och behöver utöka 
verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning som skall 
fastställas. I området Ubbhult avser utökningen ett verksamhetsområde med 7 
fastigheter. Det omfattar ett område i norra Ubbhult vid Anne Majas i anslutning till 
överföringsledningen. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021 § 

247 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den, 29 september 2021, § 157 där 

följande föreslås: 
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Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Ubbhult för 

fastigheterna angivna i ”Ubbhult – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterade 21 december 2020. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Beslutsgång 

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

 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

_______________ 
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§ 161/2021   Dnr: KS 2021-251 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stjärnhult 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Stjärnhult för 

fastigheterna angivna i ”Stjärnhult – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterad 2 mars 2021. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 49/2021, den 25 mars 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området 
Stjärnhult. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden. Teknik- och 
serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och 
behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
som skall fastställas. I området Stjärnhult avser utökningen ett 
verksamhetsområde med 19 fastigheter. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021 § 

247 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den, 29 september 2021, § 160 där 

följande föreslås: 
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Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Stjärnhult för 

fastigheterna angivna i ”Stjärnhult – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterad 2 mars 2021. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

_____________ 
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§ 162/2021   Dnr: KS 2021-252 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Balltjärn 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Balltjärn för 

fastigheterna angivna i ”Balltjärn – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterad 2 mars 2021. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 50/2021, den 25 mars 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Balltjärn. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden. Teknik- och 
serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och 
behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
som skall fastställas. I området Balltjärn avser utökningen ett verksamhetsområde 
med 16 fastigheter. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021 § 

249 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den, 29 september 2021, § 159 där 

följande föreslås: 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Balltjärn för 

fastigheterna angivna i ”Balltjärn – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterad 2 mars 2021. 
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Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

_______________ 
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§ 163/2021   Dnr: KS 2021-253 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Lillaskog 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Lillaskog för 

fastigheterna angivna i ”Lillaskog – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterad 2 mars 2021. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 51/2021, den 25 mars 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Lillaskog. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden. Teknik- och 
serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och 
behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
som skall fastställas. I området Lillaskog avser utökningen ett verksamhetsområde 
med 22 fastigheter. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021 § 

251 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den, 29 september 2021, § 161 där 

följande föreslås: 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Lillaskog för 

fastigheterna angivna i ”Lillaskog – verksamhetsområden vatten, spillvatten”, 

daterad 2 mars 2021. 
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Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

___________ 
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§ 164/2021   Dnr: KS 2021-254 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hyssna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Svedjevägen 

Hyssna för fastigheterna angivna i ”Svedjevägen Hyssna – verksamhetsområden 

vatten, spillvatten”, daterad 2 mars 2021. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 52/2021, den 25 mars 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området 
Svedjevägen Hyssna. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden. Teknik- och 
serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och 
behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
som skall fastställas. Det omfattar ett område vid Svedjevägen i Hyssna, i 
anslutning till befintligt verksamhetsområde, som utökas med 15 fastigheter. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021 § 

252 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den, 29 september 2021, § 162 där 

följande föreslås: 
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Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Svedjevägen 

Hyssna för fastigheterna angivna i ”Svedjevägen Hyssna – verksamhetsområden 

vatten, spillvatten”, daterad 2 mars 2021. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 165/2021   Dnr: KS 2020-574 059 

Svar på motion om att servera mer viltkött i kommunens 

verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Med hänvisning till att teknik- och servicenämnden redan arbetar med att öka 

möjligheten att servera lokalt viltkött i kommunens verksamheter anses motionen 

besvarad.  

Reservation 

Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M), Pär-Erik Johansson (M), Magnus 

Lilliecrona (M), Elise Benjaminsson (M), Anders Lindahl (M), Rolf Skarin (M), Tomas 

Ekberg (M), Ylva Höglund (M), Natalia E. Henriksson (SD), Yvonne Kindström (SD), 

Lennart Svensson (SD), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD), 

Ida Ahlgren (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för Tomas 

Johanssons (M) förslag. 

Ärendet 

Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M) och Peter G Branshöj (M) har den 22 

oktober 2020 lämnat in en motion. I motionen föreslås att Marks kommun genom 

att etablera ett samarbete med jägarkåren får möjlighet att upphandla lokalt 

viltkött som kan serveras i verksamheterna. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021, § 

252. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2021, § 163, där 

följande föreslås: 

Med hänvisning till att teknik- och servicenämnden redan arbetar med att öka 

möjligheten att servera lokalt viltkött i kommunens verksamheter anses motionen 

besvarad.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) förslår att teknik- och servicenämnden får i uppdrag att 

planera för att servera mer viltkött i verksamheterna.  

Lo Göthberg Larsson (MP), Elise Arnell (KD), Elise Benjaminsson (M), Glenn Glansin 

(SD), Anders Lindahl (M) och Pär-Erik Johansson yrkar bifall till Tomas Johanssons 

(M) förslag.  
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Jessica Rodén (S), Peter Landgren (S), Lena Ferm Hansson (C), Bo Pettersson (S) 

och Stefan Brunander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Tomas Johanssons (M) 
förslag, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs och verkställs. Följande beslutsgång godkänns: Ja—röst 
för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Tomas 
Johanssons (M) förslag. 
 
Med 30 ja-röster och 21 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige har antagit kommunstyrelsens förslag. 
Omröstningslista finns i början av protokollet. 
 
Reservation 

Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M), Pär-Erik Johansson (M), Magnus 

Lilliecrona (M), Elise Benjaminsson (M), Anders Lindahl (M), Rolf Skarin (M), Tomas 

Ekberg (M), Ylva Höglund (M), Natalia E. Henriksson (SD), Yvonne Kindström (SD), 

Lennart Svensson (SD), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Jarl Krüger (SD), 

Ida Ahlgren (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för Tomas 

Johanssons (M) förslag. 

Beslut skickas till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

_________________ 
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§ 166/2021   Dnr: 2018-616 101 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny ledamot utses: 
 

Roger Lundstedt Hultaberg 1  51195 Öxabäck 

Ärendet 

Jelina Kronberg Thomasdotter (SD) har i skrivelse den 13 augusti 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.  

 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ledamot den 23 september 2021, § 
143. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Glenn Glansin (SD) föreslår att: 

Roger Lundstedt Hultaberg 1  51195 Öxabäck 

utses till ny ledamot. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Roger Lundstedt 

Socialnämnden 

Löne- och ekonomiservice 

 

_____________ 
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§ 167/2021   Dnr: 2018-615 101 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny ersättare utses: 

Peter Flink  Varbergsvägen 336 51994 Björketorp 

Ärendet 

Jelina Kronberg Thomasdotter (SD) har i skrivelse den 13 augusti 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.  

 
Kommunfullmäktige bordlade val av ny ersättare den 23 september 2021, 
§ 144. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Glenn Glansin (SD) föreslår att 

Peter Flink  Varbergsvägen 336 51994 Björketorp 

utses till ny ersättare. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Peter Flink 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löne- och ekonomiservice 

_______________ 
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§ 168/2021   Dnr: 2018-561 101 

Fyllnadsval av ersättare i demokratiberedningen (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny ersättare utses: 

Roger Lundstedt Hultaberg 1  51195 Öxabäck 

Ärendet 

Jelina Kronberg Thomasdotter (SD) har i skrivelse den 13 augusti 2021 
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i demokratiberedningen. 

  
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 ersättare den 23 september 2021, 
§ 146. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Glenn Glansin (SD) föreslår att 

Roger Lundstedt Hultaberg 1  51195 Öxabäck 

utses till ny ersättare. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Roger Lundstedt 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

Löne- och ekonomiservice 

__________________ 
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§ 169/2021   Dnr: 2018-622 101 

Fyllnadsval av ersättare till valnämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny ersättare utses: 

Madeleine Persson Lockövägen 11A 51168 Hyssna 

Ärendet 

Robin Björkeryd (KD) har i skrivelse den 7 september 2021 avsagt sig sitt 
uppdrag som ersättare i valnämnden. 

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

 
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 ersättare den 23 september 2021, 
§ 147. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) föreslår att 

Madeleine Persson Lockövägen 11A 51168 Hyssna  

utses till ny ersättare.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Madeleine Persson 

Valnämnden 

Löne- och ekonomiservice 

____________ 
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§ 170/2021   Dnr: 2018-560 102 

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny ledamot utses: 

Karin Jageby  Skenevägen 9  51131 Örby 

Till ny ersättare utses: 

Freddy Jensen Gigered 5 51195 Öxabäck 

Ärendet 

Emil Persson Torgersson (V) har i skrivelse den 21 september 2021 avsagt 
sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

  
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 ledamot den 23 september 2021, § 
149. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Cecilia Wiklund (V) föreslår att 

Karin Jageby  Skenevägen 9  51131 Örby 

utses till ny ledamot, samt att 

Freddy Jensen Gigered 5 51195 Öxabäck 

Utses till ny ersättare. 

Förslagen antas.  

Beslut skickas till 

Karin Jageby 

Freddy Jensen 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Löne- och ekonomiservice 

________________ 
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§ 171/2021   Dnr: 2018-343 115 

Fyllnadsval av nämndeman vid Borås tingsrätt (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny nämndeman utses, fram till och med 31 december 2023: 

Carl Ljungström, Kinna. 

Ärendet 

Mariana Svedberg (M) har den 8 september 2021, i Borås tingsrätts beslut, 

entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt.  

Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till  
ersättare.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att  

Carl Ljungström, Kinna 

Utses till ny nämndeman. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Carl Ljungström 

Borås tingsrätt 

_________________ 
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§ 172/2021   Dnr: 2018-522 101 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Martin Wiklund (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare. 

Ärendet 

Martin Wiklund (V) har i skrivelse den 28 september 2021, avsagt sig sitt uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige.  

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

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordföranden frågar om Martin Wiklund (V) entledigas från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige, och finner att så sker. 

Ordförande meddelar att Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare.  

Beslut skickas till 

Martin Wiklund 

Länsstyrelsen 

Löne- och ekonomiservice 

_________________ 
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§ 173/2021   Dnr: 2018-618 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ny ledamot utses: 

Sara Lindwall  Smeatorpsvägen 7 51173 Fritsla 

Till ny ersättare utses: 

Ulf Gustavsson  Hulta Svedjorna 51199 Sätila 

 

Ärendet 

Mats Nordfält (SD) har i skrivelse den 21 oktober 2021 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om 
det inte finns skäl emot det. 
 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till  
ersättare.  

 

Dagens sammanträde 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Mats Nordfält (SD) från sitt 

sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och finner att så sker. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Glenn Glansin föreslår att 

Sara Lindwall  Smeatorpsvägen 7 51173 Fritsla 

utses till ny ledamot, samt att 

Ulf Gustavsson,  Hulta Svedjorna 51199 Sätila 

utses till ny ersättare. 

Förslagen antas.  

Beslut skickas till 

Mats Nordfält 
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Sara Lindwall 

Ulf Gustavsson 

Kultur- och fritidsnämnden 

Löne- och ekonomiservice 

______________ 
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§ 174/2021   Dnr: 2018-725 046 

Entledigande och val av revisor i Albert Perssons stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Marijke Hallencreutz (M) entledigas från sitt uppdrag som vald revisor för Albert 

Perssons stiftelse. 

 

Peter Olofsson Wank, genom revisionsbolaget Öhrlings PwC, utses till auktoriserad 

revisor. 

Ärendet 

Enligt bokföringslagen blir en stiftelse, som vid ingången av ett 
räkenskapsår har ett marknadsvärde på tillgångarna reducerat med 
skulderna som sammanlagt överstiger 1 500 000 kr, bokföringsskyldig och 
måste därmed upprätta årsredovisning. Det har konstaterats att Albert 
Perssons stiftelses tillgångar reducerat med skulderna överstiger 1 500 000 
kr vid ingången av 2021. Det innebär i sin tur att revisionen ska göras av s 
k kvalificerad revisor. Efter upphandling har PwC utsetts till kvalificerad 
revisor för stiftelser som förvaltas av Marks kommun. 
 

Marijke Hallencreutz ska därför entledigas från uppdraget som revisor i Albert 

Perssons stiftelse. 

Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till  
ersättare.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att Marijke Hallencreutz (M) entledigas från sitt uppdrag som 

vald revisor för Albert Perssons stiftelse, samt att Peter Olofsson Wank, genom 

revisionsbolaget Öhrlings PwC, utses till auktoriserad revisor.  

Förslagen antas.  

Beslut skickas till 

Marijke Hallencreutz 

Peter Olofsson Wank 

Albert Perssons stiftelse 

_____________ 
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§ 175/2021   Dnr: 2018-725 046  

Entledigande av revisorssuppleant i Albert Perssons stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Eva Ryberg entledigas från uppdraget som revisorssuppleant i Albert Perssons 

stiftelse. 

Ärendet 

Enligt bokföringslagen blir en stiftelse, som vid ingången av ett 
räkenskapsår har ett marknadsvärde på tillgångarna reducerat med 
skulderna som sammanlagt överstiger 1 500 000 kr, bokföringsskyldig och 
måste därmed upprätta årsredovisning. Det har konstaterats att Albert 
Perssons stiftelses tillgångar reducerat med skulderna överstiger 1 500 000 
kr vid ingången av 2021. Det innebär i sin tur att revisionen ska göras av s 
k kvalificerad revisor. Efter upphandling har PwC utsetts till kvalificerad 
revisor för stiftelser som förvaltas av Marks kommun. 
 

Eva Ryberg ska därför entledigas från uppdraget som revisorssuppleant i Albert 

Perssons stiftelse. 

Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till  
ersättare.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Eva Ryberg (S) från sitt 

uppdrag som revisorssuppleant för Albert Perssons stiftelse, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Eva Ryberg  

Albert Perssons stiftelse 

________________ 
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§ 176/2021   Dnr: 2018-727 046 

Entledigande och val av revisor i stiftelsen Arthur Andreassons 

minnesfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

Marijke Hallencreutz (M) entledigas från sitt uppdrag som vald revisor för Albert 

Perssons stiftelse. 

 

Peter Olofsson Wank, genom revisionsbolaget Öhrlings PwC, utses till auktoriserad 

revisor. 

Ärendet 

Enligt bokföringslagen blir en stiftelse, som vid ingången av ett 
räkenskapsår har ett marknadsvärde på tillgångarna reducerat med 
skulderna som sammanlagt överstiger 1 500 000 kr, bokföringsskyldig och 
måste därmed upprätta årsredovisning. Det har konstaterats att Stiftelsen 
Arthur Andreassons minnesfonds tillgångar reducerat med skulderna 
överstiger 1 500 000 kr vid ingången av 2021. Det innebär i sin tur att 
revisionen ska göras av s k kvalificerad revisor. Efter upphandling har PwC 
utsetts till kvalificerad revisor för stiftelser som förvaltas av Marks 
kommun. 
 

Marijke Hallencreutz ska därför entledigas från uppdraget som revisor i stiftelsen 

Arthur Andreassons minnesfond.  

Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  

förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till  
ersättare.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att Marijke Hallencreutz (M) entledigas från sitt uppdrag som 

vald revisor för Albert Perssons stiftelse, samt att Peter Olofsson Wank, genom 

revisionsbolaget Öhrlings PwC, utses till auktoriserad revisor.  

Förslagen antas.  

Beslut skickas till 

Marijke Hallencreutz 

Peter Olofsson Wank 

Stiftelse Arthur Andreassons minnesfond 

________________ 
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§ 177/2021   Dnr: 2018-727 046 

Entledigande av revisorssuppleant i stiftelsen Arthur 

Andreassons minnesfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

Eva Ryberg (S) entledigas från uppdraget som revisorssuppleant i stiftelsen Arthur 

Andreassons minnesfond 

 

Ärendet 

Enligt bokföringslagen blir en stiftelse, som vid ingången av ett 
räkenskapsår har ett marknadsvärde på tillgångarna reducerat med 
skulderna som sammanlagt överstiger 1 500 000 kr, bokföringsskyldig och 
måste därmed upprätta årsredovisning. Det har konstaterats att Stiftelsen 
Arthur Andreassons minnesfonds tillgångar reducerat med skulderna 
överstiger 1 500 000 kr vid ingången av 2021. Det innebär i sin tur att 
revisionen ska göras av s k kvalificerad revisor. Efter upphandling har PwC 
utsetts till kvalificerad revisor för stiftelser som förvaltas av Marks 
kommun. 
 

Eva Ryberg ska därför entledigas från uppdraget som revisorssuppleant i stiftelsen 

Arthur Andreassons minnesfond. 

Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval 

förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  

ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till  
ersättare.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Eva Ryberg (S) från sitt 

uppdrag som revisorssuppleant för Albert Perssons stiftelse, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Eva Ryberg 
Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond 
_______________ 

 


