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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-05-19 

Tid:   kl. 18:00 – 19:40 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal konferenscenter, Rydal 

Beslutande:  C Eva-Karin Torhem Arnell 

 M Rolf Skarin 

 S Helen Eriksson, tjänstgör för AnnSofi Tureson 

 S Håkan Andersson, tjänstgör för Lisa Dahlberg  

 S Peter Landgren 

 S Bo Petersson 

 S Fredrik Tureson, tjänstgör för Urban Jernberg  

 S Christopher Thorsson 

 S Jessica Rodén 

 S Petra Vogel, tjänstgör för Ylva Hultén 

 S Ulla Lätt 

 S Ann-Christine Asp, tjänstgör för Ulf Dahlberg 

 S Anita Lomander 

 S Efkan Üstündag 

 S Yasin Abbes, tjänstgör för Helena Johansson 

 S Pauli Kuitunen 

 S Birgitta Andersson 

 C Jessica Carlund, tjänstgör för Stefan Brunander, §§ 89–92, kl. 
18:00-18:07 

 C Stefan Brunander, §§ 93–108, kl. 18:08 – 19:40 

 C Leif Sternfeldt 

 C Lena Ferm Hansson 

 C Pontus Johansson, §§ 93–108, kl. 18:08 - 19:40 

 C Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Stig Andreasson 

 L Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Jan Karlsson 
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 M Tomas Johansson 

 M Ann Iberius Orrvik  

 M Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M Elise Benjaminsson 

 M Anders Lindal 

 M Tomas Ekberg 

 M Ylva Höglund 

 KD Elise Arnell 

 KD Lars-Inge Andersson 

 KD Ruth-Marie Engström, tjänstgör för Per-Olof Hermansson 

 V Karin Jageby 

 V Arthur Thiry 

 V Per Blank, tjänstgör för Cecilia Wiklund 

 V Freddy Jensen 

 MP Lo Göthberg Larsson   

 SD Inga Maj Krüger 

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Yvonne Kindström, tjänstgör för Ida Ahlgren 

 SD Glenn Glansin 

 SD Siv Scarborough 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

L Stina Isaksson 
M Peter Branshöj, kl. 18.00 – 18:40 
MP Lars-Olof Sandberg 
C Jessica Carlund, kl. 18:08 – 19:40 
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Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör §§ 89–108 
 Lars Landrö Utredare och 

sekreterare 
§§ 89–108 

Utses att justera: Jan Karlsson (L) och Rolf Skarin (M) 
Ersättare Elise Arnell (KD) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, tisdagen den 31 maj 2022, klockan 
14.30 

 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 89–108 

Lars Landrö 

Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell (C) 

Justerande 

Jan Karlsson (L) 

                     Justerande 

Rolf Skarin (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-05-19, §§ 89–108 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-06-01 Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-24 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Omröstningslista § 104, Svar på motion angående 
minnesmonument för kommunens veteraner 

Ja-röst för Lena Ferm Hanssons (C) förslag  

Nej-röst för Karin Jagebys (V) förslag 
 
Resultat: 44 ja-röster, 7 nej-röster och 0 avstår 

Peter Landgren (S) Ja 
Bo Petersson (S) Ja 
Christopher Thorsson (S) Ja 
Jessica Rodén (S) Ja 
Ulla Lätt (S) Ja 
Anita Lomander(S) Ja 
Efkan Üstündag (S) Ja 
Pauli Kuitunen (S) Ja 
Stefan Brunander (C) Ja 
Leif Sternfeldt (C) Ja 
Lena Ferm Hansson (C) Ja 
Pontus Johansson (C) Ja 
Gisella Olsson (C) Ja 
Ulla–Maj Persson (C) Ja 
Stig Andreasson (C) Ja 
Niklas Herneryd (L) Ja 
Maria Aronsson Dahl (L) Ja 
Jan Karlsson (L) Ja 
Tomas Johansson (M)  Ja 
Ann Iberius Orrvik (M) Ja 
Pär–Erik Johansson (M) Ja 
Magnus Lilliecrona (M) Ja 
Elise Benjaminsson (M) Ja 
Anders Lindahl (M) Ja 
Rolf Skarin (M) Ja 
Tomas Ekberg (M) Ja 
Ylva Höglund (M) Ja 
Elise Arnell (KD) Ja 
Lars–Inge Andersson (KD) Ja 
Inga–Maj Krüger (SD) Ja 
Lennart Svensson (SD) Ja 
Sara Lindwall (SD) Ja 
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Bo Kindström (SD) Ja 
Jarl Krüger (SD) Ja 
Glenn Glansin (SD) Ja 
Siv Scarborough (SD) Ja 
Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 
Håkan Andersson (S) Ja 
Helen Eriksson (S) Ja 
Fredrik Tureson (S) Ja 
Petra Vogel (S) Ja 
Ann-Christine Asp (S) Ja 
Yasin Abbes (S) Ja 
Yvonne Kindström (SD) Ja 
Birgitta Andersson (S) Nej 
Karin Jageby (V) Nej 
Arthur Thiry (V) Nej 
Freddy Jensen (V) Nej 
Lo Göthberg Larsson (MP) Nej 
Ruth–Marie Engström (KD) Nej 
Per Blank (V) Nej 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 89 

Redovisning av meddelanden § 90 

Information om remiss av nya motioner § 91 

Anmälan av nya medborgarförslag § 92 

Inkomna enkla frågor § 93 

Inkomna interpellationer § 94 

Kommundirektören har ordet § 95 

Översyn av finanspolicy för Marks kommunkoncern § 96 

Översyn av finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern § 97 

Översyn av reglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner 

§ 98 

Årsredovisning 2021 för Arvid Karlssons stiftelse § 99 

Räkenskapssammandrag 2021 för Henrikssons och Joe 
Olssons stiftelser 

§ 100 

Räkenskapssammandrag 2021 för av kommunstyrelsen 
förvaltade stiftelser 

§ 101 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons 
minnesfond 

§ 102 

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse § 103 

Svar på motion angående minnesmonument för kommunens 
veteraner 

§ 104 

Revidering reglemente för socialnämnden och miljönämnden 
avseende automatspel 

§ 105 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 
(SD) 

§ 106 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
servicenämnden (M) 

§ 107 

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

§ 108 
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§ 89/2022    

Förändring av ärendelistan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 

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

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och servicenämnden (KD) 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 90/2022   

Redovisning av meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisning av meddelanden noteras 

Under perioden 2022-04-21 – 2022-05-18 har följande meddelanden inkommit:      

- Telefonnummer till Polismyndigheten 
- Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Regioner för perioden 

2023–2027 

 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår att redovisningen noteras, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 91/2022    

Information om remiss av nya motioner 
Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen noteras. 

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

 
Under perioden 2022-04-21 – 2022-05-18 har det inte inkommit några 
motioner. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 92/2022   Dnr: 2022-10 

Anmälan av nya medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
KS 2022-10-45 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Fritsla och Kinnahult överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-47 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Rydal och Kinna överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska 
återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller 
december. 

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

 

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

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

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår följande: 
 
KS 2022-10-45 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Fritsla och Kinnahult 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 

KS 2022-10-47 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Rydal och Kinna 
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. 
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Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att 
vid behov höra berörda parter i ärendet. 
 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslagen kan antas och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 

 

_______________ 
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§ 93/2022   Dnr: KS 2022-34 

Inkomna enkla frågor  
Ärendet 
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 36 §, om interpellationer, gäller i tillämpliga delar också på fråga. 
Svar på frågan behöver dock inte vara skriftlig. 

En fråga bör besvaras senast vid nästkommande sammanträde. 

Under perioden 2022-04-21 – 2022-05-18 har det inkommit en enkel fråga till 
teknik- och servicenämndens ordförande. 

Dagens sammanträde 
Tomas Johansson (M) ställer sin enkla fråga om öppettiderna på helgerna på 
kommunens återvinningscentral och teknik- och servicenämndens ordförande Bo 
Petersson (S) besvarar den. 

 

_______________ 
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§ 94/2022   Dnr: KS 2022-9 

Inkomna interpellationer 
Ärendet 
Under perioden 2022-04-21 – 2022-05-18 har det inte inkommit några 
interpellationer. 

 

________________ 
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§ 95/2022    

Kommundirektören har ordet  
Kommundirektören redovisar ett axplock av vad som pågår i Marks kommun just 
nu. 

1 april 2022 – Hackaton, en dialog mellan ungdomar och politiker och chefer. 

8 april 2022 – Ett antal politiker, chefer och andra anställda genomförde 
utbildningen Förenkla helt enkelt. 

13 maj 2022 – Presidie- och chefsdag tillsammans med företagarna i Marks. Temat 
var företagsklimatet. 

Machofabriken – Ett verktyg för att arbeta för jämställdhet och mot våld bland unga 
används. 

Högstadie- och gymnasieelever har deltagit i dialog om fördjupad översiktsplan 
Centrala Mark och Skene. 

 

________________ 
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§ 96/2022   Dnr: KS 2021-451 

Översyn av finanspolicy för Marks kommunkoncern 
Kommunfullmäktiges beslut 
Finanspolicy för Marks kommunkoncern ersätts med upprättat förslag, med 
ändringen att ordet ”krigsmateriel” läggs till i uppräkningen av typer av företag där 
placeringar ej medges.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 
årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 
AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet 
Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 
Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 
Viskastrand AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 
styrdokumentet Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Finanspolicy som 
ersätter nuvarande finanspolicy. 

Ärendet 
Finanspolicy Marks kommunkoncern beslutades 2017-06-15 och är i behov av en 
översyn. Kommunledningskontoret har i samarbete med de kommunala bolagen 
och med stöd av kommunkoncernens finansiella rådgivare tagit fram ett förslag på 
finanspolicy. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 90.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 67, där följande 
föreslås: 

Finanspolicy för Marks kommunkoncern ersätts med upprättat förslag, med 
redaktionella ändringar. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 
årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 
AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet 
Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy. 
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Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 
Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 
Viskastrand AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 
styrdokumentet Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Finanspolicy som 
ersätter nuvarande finanspolicy. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) föreslår att uttrycket ”krigsmateriel” läggs till i uppräkningen av 
typer av företag där placeringar ej medges.  
 
Elise Arnell (KD), Håkan Andersson (S), Peter Landgren (S), Inga-Maj Krüger (SD), 
Lena Ferm Hansson (C), Ann-Iberius Orrvik (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall 
på Karin Jagebys förslag.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag 
med ändringen att ordet ”krigsmateriel” läggs till i uppräkningen av typer av 
företag där placeringar ej medges, och finner att så sker.   

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder i Marks kommun  
Marks Bostads AB  
Viskastrand AB  
Marks Fastighets AB  
Marks Energi AB  
Spinnerskan i Mark AB 
 

_______________ 
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§ 97/2022   Dnr: KS 2021-452 

Översyn av finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern 
Kommunfullmäktiges beslut 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 
årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 
AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella 
riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 
Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 
Viskastrand AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet 
Finansiella riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella riktlinjer 
som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer. 
 

Ärendet 
Finansiella riktlinjer för Marks kommun beslutades 2017-05-24 och är i behov av en 
översyn. Utöver en allmän genomgång har behovet av gemensamma riktlinjer för 
hela kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, tillkommit sedan 
nuvarande riktlinjer antogs. Kommunledningskontoret har i samarbete med de 
kommunala bolagen och med stöd av kommunkoncernens finansiella rådgivare 
tagit fram ett förslag på finansiella riktlinjer som är gemensamma för Marks 
kommunkoncern. 
 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 91. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 68, där följande 
föreslås: 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 
årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 
AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella 
riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 
Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 
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Viskastrand AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet 
Finansiella riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella riktlinjer 
som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder i Marks kommun  
Marks Bostads AB  
Viskastrand AB  
Marks Fastighets AB  
Marks Energi AB  
Spinnerskan i Mark AB 
 

_______________ 
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§ 98/2022   Dnr: KS 2021-457 

Översyn av reglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, daterad 1994-08-30, 
upphävs. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 
årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 
AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för 
attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 
Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 
Viskastrand AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet 
Riktlinjer för attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för attest 
som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. 

 

Ärendet 
Reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner är beslutad av 
kommunfullmäktige 1994-08-30 och i behov av revidering. 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinjer för attest som 
föreslås ersätta reglementet från 1994. 
 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 mars 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 92.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 69, där följande 
föreslås: 

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, daterad 1994-08-30, 
upphävs. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 
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årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 
AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för 
attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen 
för Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 
Viskastrand AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet 
Riktlinjer för attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska 
transaktioner. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för attest 
som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

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

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder i Marks kommun  
Marks Bostads AB  
Viskastrand AB  
Marks Fastighets AB  
Marks Energi AB  
Spinnerskan i Mark AB 
 

_______________ 
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§ 99/2022   Dnr: KS 2022-167 

Årsredovisning 2021 för Arvid Karlssons stiftelse 
Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2021. 

Årsredovisning 2021 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns 

Ärendet 
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2021. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 93. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 70, där följande 
föreslås: 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2021. 

- Att årsredovisning 2021 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 

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

 

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 100/2022   Dnr: KS 2022-166  

Räkenskapssammandrag 2021 för Henrikssons och Joe 
Olssons stiftelser 
Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2021. 

Räkenskapssammandrag 2021 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns. 

Ärendet 
Räkenskapssammandrag har upprättats för 

1. Henrikssons stiftelse 
2. Joe Olssons stiftelse 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 94.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 71, där följande 
föreslås: 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

- att styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas 
ansvarsfrihet för verksamheten 2021. 

- att räkenskapssammandrag 2021 för Henrikssons och Joe Olssons 
stiftelser godkänns. 

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 101/2022   Dnr: KS 2022 163 

Räkenskapssammandrag 2021 för av kommunstyrelsen 
förvaltade stiftelse 
Kommunfullmäktiges beslut 
Räkenskapssammandrag 2021 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 
förvaltning godkänns. 

Ärendet 
Räkenskapssammandrag har upprättats för 
 

1. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 1 

2. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 2 

3. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 3 

4. Stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond 

5. Birger och Maria Wingqvists stiftelse 

6. Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 

7. Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 mars 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 95.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 72, där följande 
föreslås: 
 
Räkenskapssammandrag 2021 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 
förvaltning godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 102/2022   Dnr: KS 2022-164 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons 
minnesfond 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond godkänns 

Ärendet 
Årsredovisning har upprättats för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond. 
 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 96.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 73, där följande 
föreslås: 
 
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond godkänns. 
 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

 

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 103/2022   Dnr: KS 2022-165 

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse godkänns. 

Ärendet 
Årsredovisning har upprättats för Albert Perssons stiftelse. 

 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 97.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 74, där följande 
föreslås: 

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

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

 

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 104/2022   Dnr: KS 2021-406  

Svar på motion angående minnesmonument för kommunens 
veteraner 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen som innebär att inrätta ett 
veteranmonument på en centralt belägen plats i kommunen. 

Kommunfullmäktige avslår den del i motionen som innebär att Marks kommun 
årligen ska uppmärksamma Veterandagen utöver flaggning på officiella 
flaggstänger. 

Ärendet 
Peter Branshöj (M) och Tomas Ekberg (M) föreslår i motion, inlämnad den 27 maj 
2021, att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett veteranmonument på en 
centralt belägen plats i kommunen och att nämnderna får i uppdrag att årligen på 
något sätt i sin verksamhet uppmärksamma veterandagen den 29 maj. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 mars 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 89.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 76, där följande 
föreslås: 

Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen som innebär att inrätta ett 
veteranmonument på en centralt belägen plats i kommunen. 

Kommunfullmäktige avslår den del i motionen som innebär att Marks kommun 
årligen ska uppmärksamma Veterandagen utöver flaggning på officiella 
flaggstänger. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att veteranmonumentet ska finansieras genom 
1%-regeln. Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 
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Karin Jageby (V) föreslår att veteranmonumentet ska finansieras genom 300 000 
kronor från kommunreserven. Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till Karin 
Jagebys (V) förslag. 

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

Ordförande konstaterar vidare att det finns två förslag till finansiering av 
veteranmonumentet. Hon ställer Lena Ferm Hanssons (C) förslag mot Karin 
Jagebys (V) förslag och finner att kommunfullmäktige antar Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Med 44 röster för Lena Ferm Hanssons (C) förslag och 7 röster för Karin Jagebys 
(V) förslag finner ordförande att kommunfullmäktige antar Lena Ferm Hanssons (C) 
förslag. 

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

Reservation 
Lo Göthberg Larsson (MP), Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Freddy Jensen (V) 
och Per Blank (V). 
 

Beslut skickas till 
Peter Branshöj (M) 
Tomas Ekberg (M) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

_______________ 
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§ 105/2022   Dnr: KS 2021-459 

Revidering reglemente för socialnämnden och miljönämnden 
avseende automatspel 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reglementet för socialnämnden revideras i 2 § på så sätt att socialnämnden inte 
längre ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt lagen (1982:636) om 
anordnande av visst automatspel och spelförordningen (2018: 1475). 

Reglementet för miljönämnden revideras i 2 § på så sätt att miljönämndens ansvar 
kompletteras med de uppgifter som kommunen har enligt lagen (1982:636) om 
anordnande av visst automatspel och spelförordningen (2018: 1475). 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera ekonomiska ramar utifrån ändrad 
ansvarsfördelning mellan socialnämnden och miljönämnden avseende lagen om 
anordnande av visst automatspel och spelförordningen. 

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022. 

Ärendet 
Tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena alkohol, tobak och liknande 
produkter samt receptfria läkemedel har den 1 januari 2021 flyttats över från 
socialnämnden till miljönämnden. Socialnämnden har därefter initierat fråga om att 
även kommunens ansvar att avge yttranden till Spelinspektionen gällande olika 
former av spel bör flyttas över från socialnämnden till miljönämnden. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 88.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 april 2022, § 78, där följande 
föreslås: 

Reglementet för socialnämnden revideras i 2 § på så sätt att socialnämnden inte 
längre ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt lagen (1982:636) om 
anordnande av visst automatspel och spelförordningen (2018: 1475). 

Reglementet för miljönämnden revideras i 2 § på så sätt att miljönämndens ansvar 
kompletteras med de uppgifter som kommunen har enligt lagen (1982:636) om 
anordnande av visst automatspel och spelförordningen (2018: 1475). 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera ekonomiska ramar utifrån ändrad 
ansvarsfördelning mellan socialnämnden och miljönämnden avseende lagen om 
anordnande av visst automatspel och spelförordningen. 
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Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden  
Miljönämnden 
_______________ 
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§ 106/2022   Dnr: KS 2018-616 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (SD) 
Kommunfullmäktiges beslut 
William Solum-Faeste (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Angela Gustafsson (SD), Hajom, utses som ersättare i socialnämnden. 

Ärendet 
William Solum-Faeste (SD) har i skrivelse den 21 april 2022 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

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

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

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Glenn Glansin (SD) föreslår att Angela Gustafsson (SD), Hajom, utses som 
ersättare i socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om William Solum-Faeste (SD) entledigas från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om Angela Gustafsson (SD), Hajom, utses som ersättare i 
socialnämnden, och finner att så sker. 

 
Beslut skickas till 
Socialnämnden 
William Solum-Faeste 
Angela Gustafsson 
 
_______________ 
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§ 107/2022   Dnr: KS 2018-617 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i teknik- och 
servicenämnden (M) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Caj Svedberg (M) entledigas från uppdraget som ersättare i teknik- och 
servicenämnden. 

Frågan om att utse ny ersättare i teknik- och servicenämnden bordläggs till nästa 
sammanträde i kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Caj Svedberg (M) har i skrivelse den 2 maj 2022 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i teknik- och servicenämnden. 

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

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

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Liliecrona föreslår att frågan om att utse ny ersätter till teknik- och 
servicenämnden bordläggs till nästa sammanträde i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Caj Svedberg (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 
teknik- och servicenämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om frågan om att utse ny ersättare i teknik- och servicenämnden 
bordläggs till nästa sammanträde i kommunfullmäktige och finner att så sker. 

  

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Caj Svedberg 
 
_______________ 
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§ 108/2022   Dnr: KS 2018-617 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och 
servicenämnden (KD) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Per-Olof Hermansson (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i teknik- och 
servicenämnden. 

Lars Lundmark (KD), Örby, utses som ledamot i teknik- och servicenämnden. 

Ärendet 
Per-Olof Hermansson (KD) har i skrivelse den 17 maj 2022 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot i teknik- och servicenämnden.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om 
det inte finns skäl emot det. 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till  
ersättare.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att Lars Lundmark (KD), Örby, utses som 
ledamot i teknik- och servicenämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Per-Olof Hermansson (KD) 
som ledamot i teknik- och servicenämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Lars Lundmark (KD), Örby, som 
ledamot i teknik- och servicenämnden, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Per-Olof Hermansson 
Lars Lundmark 
_______________ 
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