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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-06-16 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tid:   Kl. 16:00 – 22:15, paus 18.30 – 19.00 och 20.50 – 21.15  

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal konferenscenter, Rydal 

Beslutande:  C Eva-Karin Torhem Arnell 

 M Rolf Skarin 

 S AnnSofi Tureson 

 S Lisa Dahlberg, §§ 109 – 125, kl. 16.00 – 18.30  

 S Håkan Andersson, tjänstgör för Lisa Dahlberg, §§ 126 – 135, 

kl. 18.31 – 22.15 

 S Peter Landgren 

 S Bo Petersson 

 S Urban Jernberg  

 S Christopher Thorsson 

 S Jessica Rodén 

 S Anna Österström, tjänstgör för Ylva Hultén 

 S Ulla Lätt 

 S Ulf Dahlberg 

 S Anita Lomander 

 S Efkan Üstündag 

 S Petra Vogel, tjänstgör för Helena Johansson 

 S Pauli Kuitunen 

 S Birgitta Andersson 

 C Stefan Brunander 

 C Jessica Carlund, tjänstgör för Leif Sternfeldt, §§ 109 – 124 

 C Leif Sternfeldt, §§ 126 – 135, kl. 17.50 – 22.15 

 C Lena Ferm Hansson 

 C Pontus Johansson, §§ 110 – 135, kl. 16.07 – 22.15 

 C Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Jessica Carlund, tjänstgör för Stig Andreasson, §§ 125 – 135, 

kl. 17.51 – 22.15 

 L Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Stina Isaksson, tjänstgör för Jan Karlsson 
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 M Tomas Johansson 

 M Ann Iberius Orrvik  

 M Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M Elise Benjaminsson, §§ 109 – 130, kl. 16.00 – 21.26 

 M Anders Lindal 

 M Peter Branshöj, tjänstgör för Tomas Ekberg 

 KD Elise Arnell, §§ 109 – 130, kl. 16.00 – 21.27 

 KD Stig Nilsson, tjänstgör för Elise Arnell, §§ 131 – 135, kl. 21.28 

– 22.15 

 KD Lars-Inge Andersson 

 KD Per-Olof Hermansson 

 V Karin Jageby 

 V Arthur Thiry 

 V Cecilia Wiklund, §§ 109 – 130, kl. 16.00 – 21.27 

 V Freddy Jensen, §§ 126 – 135, kl. 18.15 – 22.15 

 MP Lo Göthberg Larsson   

 SD Inga Maj Krüger 

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Ida Ahlgren 

 SD Glenn Glansin 

 SD Siv Scarborough 

   

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

S Håkan Andersson, kl. 17.50 – 18.30 

S Ann-Christine Asp, kl. 16.00 – 21.40 

MP Lars-Olof Sandberg, kl. 16.03 – 22.15 

SD Yvonne Kindström, kl. 16.00 – 22.15 
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 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör §§ 109 – 130  

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§§ 109 – 126  

 Lars Landrö Utredare och 

sekreterare 

§§ 109 – 135  

Utses att justera: Niklas Herneryd (L) och Rolf Skarin (M) 

Ersättare Lars Inge Andersson (KD) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, måndagen den 20 juni 2022, 

klockan 15.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 109 – 135  

Lars Landrö 

Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell (C) 

Justerande 

Niklas Herneryd (L) 

 Justerande 

Rolf Skarin (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-16, §§ 109 – 135  

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-06-21 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-07-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 _______________________  

Lars Landrö 
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Omröstningslista § 120, Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023–2026  

Ja-röst för att råden ska flyttas från kommunstyrelsen  

 

Nej-röst för att råden ska vara kvar hos kommunstyrelsen 

 

Resultat: 41 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår 

1 Lisa Dahlberg (S) Ja 

2 Peter Landgren (S) Ja 

3 AnnSofi Tureson (S) Ja 

4 Bo Petersson (S) Ja 

5 Urban Jernberg (S) Ja 

6 Christopher Thorsson (S) Ja 

7 Jessica Rodén (S) Ja 

9 Ulla Lätt (S) Ja 

10 Ulf Dahlberg (S) Ja 

11 Anita Lomander(S) Ja 

12 Efkan Üstündag (S) Ja 

14 Pauli Kuitunen (S) Ja 

15 Birgitta Andersson (S) Ja 

16 Stefan Brunander (C) Ja 

18 Lena Ferm Hansson (C) Ja 

19 Pontus Johansson (C) Ja 

20 Gisella Olsson (C) Ja 

21 Ulla–Maj Persson (C) Ja 

23 Niklas Herneryd (L) Ja 

24 Maria Aronsson Dahl (L) Ja 

26 Tomas Johansson (M)  Ja 

28 Pär–Erik Johansson (M) Ja 

29 Magnus Lilliecrona (M) Ja 

32 Rolf Skarin (M) Ja 

38 Karin Jageby (V) Ja 

39 Arthur Thiry (V) Ja 

40 Cecilia Wiklund (V) Ja 

43 Inga–Maj Krüger (SD) Ja 

44 Lennart Svensson (SD) Ja 

45 Sara Lindwall (SD) Ja 

46 Bo Kindström (SD) Ja 

47 Jarl Krüger (SD) Ja 
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48 Ida Ahlgren (SD) Ja 

49 Glenn Glansin (SD) Ja 

50 Siv Scarborough (SD) Ja 

51 Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 

201 Anna Österström (S) Ja 

205 Petra Vogel (S) Ja 

210 Jessica Carlund (C) Ja 

214 Stina Isaksson (L) Ja 

216 Peter Branshöj (M) Ja 

35 Elise Arnell (KD) Nej 

36 Lars–Inge Andersson (KD) Nej 

37 Per–Olof Hermansson (KD) Nej 

42 Lo Göthberg Larsson (MP) Nej 

27 Ann Iberius Orrvik (M) Avstår 

 

Omröstningslista § 120, Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023–2026  

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag  

 

Nej-röst för att bifalla Tomas Johanssons förslag 

 

Resultat: 35 ja-röster, 10 nej-röster och 2 avstår 

1 Lisa Dahlberg (S) Ja 

2 Peter Landgren (S) Ja 

3 AnnSofi Tureson (S) Ja 

4 Bo Petersson (S) Ja 

5 Urban Jernberg (S) Ja 

6 Christopher Thorsson (S) Ja 

7 Jessica Rodén (S) Ja 

9 Ulla Lätt (S) Ja 

10 Ulf Dahlberg (S) Ja 

11 Anita Lomander(S) Ja 

12 Efkan Üstündag (S) Ja 

14 Pauli Kuitunen (S) Ja 

15 Birgitta Andersson (S) Ja 

16 Stefan Brunander (C) Ja 

18 Lena Ferm Hansson (C) Ja 

19 Pontus Johansson (C) Ja 

20 Gisella Olsson (C) Ja 
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21 Ulla–Maj Persson (C) Ja 

23 Niklas Herneryd (L) Ja 

24 Maria Aronsson Dahl (L) Ja 

38 Karin Jageby (V) Ja 

39 Arthur Thiry (V) Ja 

40 Cecilia Wiklund (V) Ja 

42 Lo Göthberg Larsson (MP) Ja 

43 Inga–Maj Krüger (SD) Ja 

45 Sara Lindwall (SD) Ja 

46 Bo Kindström (SD) Ja 

47 Jarl Krüger (SD) Ja 

48 Ida Ahlgren (SD) Ja 

49 Glenn Glansin (SD) Ja 

51 Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 

201 Anna Österström (S) Ja 

205 Petra Vogel (S) Ja 

210 Jessica Carlund (C) Ja 

214 Stina Isaksson (L) Ja 

26 Tomas Johansson (M)  Nej 

27 Ann Iberius Orrvik (M) Nej 

31 Anders Lindahl (M) Nej 

32 Rolf Skarin (M) Nej 

35 Elise Arnell (KD) Nej 

36 Lars–Inge Andersson (KD) Nej 

37 Per–Olof Hermansson (KD) Nej 

44 Lennart Svensson (SD) Nej 

50 Siv Scarborough (SD) Nej 

216 Peter Branshöj (M) Nej 

28 Pär–Erik Johansson (M) Avstår 

29 Magnus Lilliecrona (M) Avstår 
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Omröstningslista § 129, Fastställande av policy och riktlinjer kring exploatering på 

jordbruksmark i Marks kommun 

Ja-röst för att bifalla Centerpartiets förslag  

 

Nej-röst för avslag 

 

Resultat: 13 ja-röster och 37 nej-röster 

16 Stefan Brunander (C) Ja 

17 Leif Sternfeldt (C) Ja 

18 Lena Ferm Hansson (C) Ja 

19 Pontus Johansson (C) Ja 

20 Gisella Olsson (C) Ja 

21 Ulla–Maj Persson (C) Ja 

38 Karin Jageby (V) Ja 

39 Arthur Thiry (V) Ja 

40 Cecilia Wiklund (V) Ja 

41 Freddy Jensen (V) Ja 

42 Lo Göthberg Larsson (MP) Ja 

51 Eva Karin Torhem Arnell (C) Ja 

210 Jessica Carlund (C) Ja 

2 Peter Landgren (S) Nej 

3 AnnSofi Tureson (S) Nej 

4 Bo Petersson (S) Nej 

5 Urban Jernberg (S) Nej 

6 Christopher Thorsson (S) Nej 

7 Jessica Rodén (S) Nej 

9 Ulla Lätt (S) Nej 

10 Ulf Dahlberg (S) Nej 

11 Anita Lomander(S) Nej 

12 Efkan Üstündag (S) Nej 

14 Pauli Kuitunen (S) Nej 

15 Birgitta Andersson (S) Nej 

23 Niklas Herneryd (L) Nej 

24 Maria Aronsson Dahl (L) Nej 

26 Tomas Johansson (M)  Nej 

27 Ann Iberius Orrvik (M) Nej 
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28 Pär–Erik Johansson (M) Nej 

29 Magnus Lilliecrona (M) Nej 

30 Elise Benjaminsson (M) Nej 

31 Anders Lindahl (M) Nej 

32 Rolf Skarin (M) Nej 

35 Elise Arnell (KD) Nej 

36 Lars–Inge Andersson (KD) Nej 

37 Per–Olof Hermansson (KD) Nej 

43 Inga–Maj Krüger (SD) Nej 

44 Lennart Svensson (SD) Nej 

45 Sara Lindwall (SD) Nej 

46 Bo Kindström (SD) Nej 

47 Jarl Krüger (SD) Nej 

48 Ida Ahlgren (SD) Nej 

49 Glenn Glansin (SD) Nej 

50 Siv Scarborough (SD) Nej 

201 Anna Österström (S) Nej 

202 Håkan Andersson (S) Nej 

205 Petra Vogel (S) Nej 

214 Stina Isaksson (L) Nej 

216 Peter Branshöj (M) Nej 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 109 

Redovisning av meddelanden § 110 

Information om remiss av nya motioner § 111 

Anmälan av nya medborgarförslag § 112 

Inkomna enkla frågor § 113 

Inkomna interpellationer § 114 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 

avseende 2022 

§ 115 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 

avseende juni 2022 

§ 116 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 

medborgarförslag, avseende juni 2022 

§ 117 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 

avseende juni 2022 

§ 118 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

§ 119 

Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023-

2026 

§ 120 

Översyn av arvodesreglementet inför nästa mandatperiod § 121 

Revidering socialnämndens och barn- och 

utbildningsnämndens reglementen 

§ 122 

Revidering av Styrsystemet för Marks kommun § 123 

Kommundirektören har ordet § 124 

Vision för Marks kommun § 125 

Aprilrapport 2022 för Marks kommun § 126 

Reviderade ramar 2023 § 127 

Budget 2022 för kommunkoncernen efter revidering av 

respektive bolagsstyrelse 

§ 128 
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Fastställande av policy och riktlinjer kring exploatering på 

jordbruksmark i Marks kommun 

§ 129 

Skolprojekt i Skene - Begäran om byggstart för etapp 1 § 130 

Måltidsprogram för Marks kommun § 131 

Markberedning i Skene skog § 132 

Fyllnadsval av ersättare till teknik- och servicenämnden (M) § 133 

Entledigande och fyllnadsval av suppleant till Marks bostads 

AB och Viskastrands AB (SD) 

§ 134 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare till socialnämnden 

(V) 

§ 135 
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§ 109/2022    

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan:  

- Entledigande och fyllnadsval av suppleant till Marks bostads AB och Viskastrands AB 

(SD) 

- Entledigande och fyllnadsval av ersättare till socialnämnden (V) 

- Medborgarförslag om cykelled mellan Horred, Sundholmen och Björketorp 

- Medborgarförslag om att mäta luftkvalité vid väg 41 i Horred 

- Medborgarförslag om vaccinering av almar 

- Medborgarförslag om förlängning av busslinje 55 

- Medborgarförslag om busskort till boende på flyktingboende 

 

 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Entledigande och fyllnadsval av suppleant till Marks bostads AB och Viskastrands AB 

(SD) 

- Entledigande och fyllnadsval av ersättare till socialnämnden (V) 

- Medborgarförslag om cykelled mellan Horred, Sundholmen och Björketorp 

- Medborgarförslag om att mäta luftkvalité vid väg 41 i Horred 

- Medborgarförslag om vaccinering av almar 

- Medborgarförslag om förlängning av busslinje 55 

- Medborgarförslag om busskort till boende på flyktingboende 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förslagen antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 110/2022   

Redovisning av meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisning av meddelanden noteras 

Under perioden 2022-05-19 – 2022-06-15 har följande meddelanden inkommit:      

- Information från studieförbunden 

- Sammanträdesplan för SKR 

- Tack för gott samarbete från Kommittén Demokratin 100 år 

- Inställt möte den 25 augusti 

 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 111/2022    

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 2022-05-19 – 2022-06-15 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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§ 112/2022   Dnr: 2022–10 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

KS 2022-10-53 

Medborgarförslag om gratis busskort till de personer som har sjukersättning och 

aktivitetsersättning 

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 

KS 2022-10-55 

Medborgarförslag om gång och cykelväg mellan Danska vägen och Kungabergsvägen i 

Fritsla 

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

 

KS 2022-10-59 

Medborgarförslag om cykelled mellan Horred, Sundholmen och Björketorp 

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

 

KS 2022-10-61 

Medborgarförslag om att mäta luftkvalité vid väg 41 i Horred 

Förslag: överlämnas till miljönämnden för handläggning och beslut. 

KS 2022-10-63 

Medborgarförslag om vaccinering av almar 

Förslag: överlämnas till miljönämnden för handläggning och beslut. 

KS 2022-10-65 

Medborgarförslag om förlängning av busslinje 55 

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 

KS 2022-10-67 

Medborgarförslag om busskort till boende på flyktingboende 

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen 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 



Sida 16(57) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-06-16   

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 2022-10-53 

Medborgarförslag om gratis busskort till de personer som har sjukersättning och 

aktivitetsersättning 

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 

KS 2022-10-55 

Medborgarförslag om gång och cykelväg mellan Danska vägen och Kungabergsvägen i 

Fritsla 

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

 

KS 2022-10-59 

Medborgarförslag om cykelled mellan Horred, Sundholmen och Björketorp 

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

 

KS 2022-10-61 

Medborgarförslag om att mäta luftkvalité vid väg 41 i Horred 

Förslag: överlämnas till miljönämnden för handläggning och beslut. 

KS 2022-10-63 

Medborgarförslag om vaccinering av almar 

Förslag: överlämnas till miljönämnden för handläggning och beslut. 

KS 2022-10-65 

Medborgarförslag om förlängning av busslinje 55 

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 

KS 2022-10-67 

Medborgarförslag om busskort till boende på flyktingboende 

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 

 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 
 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid behov 
höra berörda parter i ärendet. 
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Beslutsgång 

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

 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Kommunstyrelsen 

Miljönämnden 

_______________ 
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§ 113/2022   Dnr: KS 2022–34 

Inkomna enkla frågor  

Ärendet 

 

Under perioden 2022-05-19 – 2022-06-15 har det inte inkommit några enkla frågor. 

 

_______________ 
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§ 114/2022   Dnr: KS 2022–9 

Inkomna interpellationer 

Ärendet 

Under perioden 2022-05-19 – 2022-06-15 har det inte inkommit några interpellationer. 

 

________________ 
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§ 115/2022   Dnr: KS 2022–24 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, avseende 

juni 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns. 

Ärendet 

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

om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i 

fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året 

informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.  

 

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 maj 2022, § 124. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 102, där följande föreslås:  

 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag 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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§ 116/2022   Dnr: KS 2022–23 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 

avseende juni 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre än ett år 

gamla godkänns. 

Ärendet 

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

om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i 

fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året 

informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera 

om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket.  

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år.  

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 maj 2022, § 125. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 103, där följande föreslås:  

 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Teknik- och servicenämndens ordförande Bo Petersson (S) kommenterar och uttrycker 

missnöje med de långa handläggningstiderna av medborgarförslag inom teknik- och 

servicenämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.  

 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 117/2022   Dnr: KS 2022–22 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, 

avseende juni 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 2022-04-19, 

godkänns.  

 

Ärendet 

Enligt 34 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

varje år redovisa de medborgarförslag som kommunfullmäktige inte har fattat beslut om 

inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.  

Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och 

december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 april 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 maj 2022, § 126.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 104, där följande föreslås: 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 2022-04-19, 

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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§ 118/2022   Dnr: KS 2022–22 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner,  

avseende juni 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-04-19, 

godkänns. 

  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Enligt 33 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

varje år redovisa de motioner som kommunfullmäktige inte har fattat beslut om inom ett 

år från det att motionen väcktes.  

Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och 

december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 maj 2022, § 127.   

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 105, där följande föreslås:  

 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-04-19, 

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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§ 119/2022   Dnr: KS 2022–25 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige antas. 

 

Ärendet 

Förslag till sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Sammanträdestiderna ska antas 

av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 maj 2022, § 133. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 101, där följande föreslås:  

 

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige antas. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.   

 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 120/2022   Dnr: KS 2022–180 

Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Den politiska organisationen i Marks kommun ändras på följande sätt jämfört med vad som 

gällt under mandatperioden 2019–2022:  

 

Miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- och miljönämnd, 

med 11 ledamöter och 11 ersättare.  

 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, teknik- 

och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt ha arbetsutskott, 

medan övriga nämnder inte ska ha något arbetsutskott.  

 

Bygg- och miljönämnden ska ha presidium som består av ordförande, förste och andre vice 

ordförande.  

 

Äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden.  

 

Marks kommun inrättar en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Varbergs 

kommun och Falkenbergs kommun. Den nuvarande överförmyndarnämnden avvecklas 

därmed. Nämnden bör ha 6 ledamöter och 6 ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare 

väljs av Marks kommun. Marks kommun väljer bland ledamöterna en andre vice 

ordförande.  

 

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) flyttas från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden.  

 

Det kommunala funktionshinderrådet flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.  

 

Ansvaret för folkhälsan flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 

inklusive tjänst knuten till folkhälsoavtalet.  

 
Kommunens politiska organisation ska i övrigt vara oförändrad. 

Reservation 

Ledamöternas reservationer finns under beslutsgång 

 

Ärendet 

Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (KL) beslutar kommunfullmäktige i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Enligt bestämmelsens punkt 3 

innefattar detta bland annat nämndernas organisation och verksamhetsformer.  

 

Vidare framgår det av 6 kap. 16 § KL att kommunfullmäktige bestämmer antalet ledamöter 

och ersättare i nämnderna. 6 kap. 21 § KL bestämmer att kommunfullmäktige ska, bland 

nämndernas ledamöter, välja en ordförande och en eller två vice ordförande. Dessa utgör 

tillsammans nämndens presidium.  
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Enligt 3 kap. 5 § KL får fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. 

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att 

utskott ska finnas.  

 

Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför 

mandatperioden 2023–2026 har under mandatperioden berett förslag till ny politisk 

organisation. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 maj 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 140. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 89, där följande föreslås:  

 

Den politiska organisationen i Marks kommun ändras på följande sätt jämfört med vad som 

gällt under mandatperioden 2019–2022:  

 

Miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- och miljönämnd, 

med 11 ledamöter och 11 ersättare.  

 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, teknik- 

och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt ha arbetsutskott, 

medan övriga nämnder inte ska ha något arbetsutskott. 

  

Bygg- och miljönämnden ska ha presidium som består av ordförande, förste och andre vice 

ordförande.  

 

Äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden. 

  

Marks kommun inrättar en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Varbergs 

kommun och Falkenbergs kommun. Den nuvarande överförmyndarnämnden avvecklas 

därmed. Nämnden bör ha 6 ledamöter och 6 ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare 

väljs av Marks kommun. Marks kommun väljer bland ledamöterna en andre vice 

ordförande.  

 

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) flyttas från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden.  

 

Det kommunala funktionshinderrådet flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.  

 

Ansvaret för folkhälsan flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 

inklusive tjänst knuten till folkhälsoavtalet.  

 

Kommunens politiska organisation ska i övrigt vara oförändrad. 

  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S), Lena Ferm Hansson (C), Inga-Maj Krüger (SD), Niklas Herneryd (L) och 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Elise Arnell (KD) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar att det kommunala pensionärsrådet 

och det kommunala funktionshinderrådet är kvar hos kommunstyrelsen. Lo Göthberg 

Larsson (MP) yrkar också att miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden inte slås 

ihop. 

 

Tomas Johansson (M) yrkar följande: 

Den politiska organisationen i Marks kommun ändras på följande sätt jämfört med  

vad som gällt under mandatperioden 2019–2022:  

Miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- och  

miljönämnd, med 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt ha arbetsutskott,  

medan övriga nämnder inte ska ha något arbetsutskott.  

Bygg- och miljönämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och  

fritidsnämnden samt teknik- och servicenämnden ska ha presidium som består av  

ordförande, förste och andre vice ordförande.  

Äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden.  

Marks kommun inrättar en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med  

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Den nuvarande överförmyndarnämnden 

avvecklas därmed.  Nämnden bör ha 6 ledamöter och 6  

ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare väljs av Marks kommun. Marks  

kommun väljer bland ledamöterna en andre vice ordförande.  

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) flyttas från kommunstyrelsen till  

omsorgsnämnden.  

Det kommunala funktionshinderrådet flyttas från kommunstyrelsen till  

socialnämnden.  

Folkhälsan flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.  

Totala antalet ledamöter och ersättare ska minskas i samtliga nämnder och  

styrelser.  

Kommunstyrelsen minskas från 15 ledamöter och ersättare till 13  

ledamöter och ersättare.  

Nämnder, innevarande mandatperiod, med 13 ledamöter  

och ersättare minskas till 11 ledamöter och ersättare och nämnder med 11  

ledamöter och ersättare minskas till 9 ledamöter och ersättare.  
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Bolagens styrelser förändras genom att varje styrelse består av 7 ledamöter och inga 

ersättare. Kommunens politiska organisation ska i övrigt vara oförändrad.  

 

Reglementena för nämnderna ändras utifrån de förändringar som här har  

föreslagits. 

 

Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall på Tomas Johanssons (M) förslag vad gäller 

storleken på nämnderna. Han yrkar bifall till Elise Arnells (KD) förslag vad gäller 

organisatorisk placering av det kommunala pensionärsrådet och det kommunala 

funktionshinderrådet.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordförande ställer Lo Göthberg Larssons (MP) förslag mot kommunstyrelsens förslag vad 

gäller sammanslagning av miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden, och finner att 

kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag 

Reservation 

Lo Göthberg Larsson (MP) 

 

Beslutsgång 2 

Ordförande ställer Elise Arnells (KD) förslag mot kommunstyrelsens förslag vad gäller  

flytt av det kommunala pensionärsrådet och det kommunala funktionshinderrådet från 

kommunstyrelsen, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och verkställs. 

 

Med 41 röster för kommunstyrelsens förslag och 4 röster för Elise Arnells (KD) förslag 

finner ordförande att kommunstyrelsens förslag antas. 

 

Vid voteringen avstår en ledamot från att rösta. 

 

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

 

Reservation 

Elise Arnell (KD)  

 

Beslutsgång 3 

Ordförande ställer Tomas Johanssons (M) förslag mot hela kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och verkställs. 
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Med 35 röster för kommunstyrelsens förslag och 10 röster för Tomas Johanssons (M) 

förslag finner ordförande att kommunstyrelsens förslag antas. 

 

Vid voteringen avstår 2 ledamöter från att rösta. 

 

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

 

Reservation 

Tomas Johansson (M)  

 

 

Beslut skickas till 

Alla nämnder och styrelser 

_______________ 
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§ 121/2022   Dnr: KS 2022–179 

Översyn av arvoden och arvodesreglementet inför nästa 

mandatperiod 

Kommunfullmäktiges beslut 

Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-valda i 

Marks kommun ersätts med upprättat förslag och gäller från och med mandatperioden 

2023–2026.  

 

Uppdragen som kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande innefattar att 

även vara ordförande respektive vice ordförande i demokrati-beredningen och läggs därför 

samman till 40 procent respektive 20 procent av årsarbetstiden. Uppdraget som 

kommunfullmäktiges ordförande blir därmed ett uppdrag på betydande del av heltid.  

 

Uppdragets omfattning för bygg- och miljönämndens ordförande bestäms till 40 procent av 

årsarbetstiden och för förste och andre vice ordförande till 28 procent av årsarbetstiden.  

 

Uppdragets omfattning för den gemensamma överförmyndarnämndens ordförande 

bestäms till 20 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent av 

årsarbetstiden. Övrig ledamot har inget fast deltidsarvode.  

 

Uppdragets omfattning för andre vice ordförande är samma som för förste vice ordförande, 

med undantag för fullmäktiges förste vice ordförande vars uppdrag även innefattar att 

vara vice ordförande i demokratiberedningen. 

  

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Energi AB höjs till 25 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 18 procent.  

 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Fastighets AB höjs till 10 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent.  

 

Uppdragets omfattning för ordförande i Spinnerskan i Mark AB höjs till 10 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent.  

 

Uppdragets omfattning för ordförande i valnämnden under valår höjs till 20 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent.  

 

Uppdraget som ordförande och vice ordförande för trygghets- och säkerhetsrådet ska inte 

regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska utgå i enlighet med 

vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning för ordförande i trygghetsrådet 

sänks till 5 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 3,5 procent. 

Uppdraget som ordförande och vice ordförande i styrgruppen för Fairtrade City ska inte 

regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska utgå i enlighet med 

vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning för ordförande i styrgruppen för 

Fairtrade City sänks till 5 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 3,5 procent.  
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I övrigt är uppdragets omfattning för dem med fast deltidsarvode oförändrat både för 

förtroendevalda i kommunen och de med uppdrag i de kommunala bolagen. 

 

Ärendet 

Arvodesreglementet och vilka arvoden som ska gälla avseende förtroendevalda i 

kommunen och de med uppdrag i de kommunala bolagen, behöver ses över inför varje 

mandatperiod. En omfattande revidering av arvodesreglementet skedde inför nuvarande 

mandatperiod, men behöver på nytt ses över. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 maj 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 141. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 90, där följande föreslås:  

 

Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-valda i 

Marks kommun ersätts med upprättat förslag och gäller från och med mandatperioden 

2023–2026.  

 

Uppdragen som kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande innefattar att 

även vara ordförande respektive vice ordförande i demokrati-beredningen och läggs därför 

samman till 40 procent respektive 20 procent av årsarbetstiden. Uppdraget som 

kommunfullmäktiges ordförande blir därmed ett uppdrag på betydande del av heltid.  

 

Uppdragets omfattning för bygg- och miljönämndens ordförande bestäms till 40 procent av 

årsarbetstiden och för förste och andre vice ordförande till 28 procent av årsarbetstiden.  

 

Uppdragets omfattning för den gemensamma överförmyndarnämndens ordförande 

bestäms till 20 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent av 

årsarbetstiden. Övrig ledamot har inget fast deltidsarvode.  

 

Uppdragets omfattning för andre vice ordförande är samma som för förste vice ordförande, 

med undantag för fullmäktiges förste vice ordförande vars uppdrag även innefattar att 

vara vice ordförande i demokratiberedningen.  

 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Energi AB höjs till 25 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 18 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Fastighets AB höjs till 10 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent.  

 

Uppdragets omfattning för ordförande i Spinnerskan i Mark AB höjs till 10 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent.  

 

Uppdragets omfattning för ordförande i valnämnden under valår höjs till 20 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent. 
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Uppdraget som ordförande och vice ordförande för trygghets- och säkerhetsrådet ska inte 

regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska utgå i enlighet med 

vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning för ordförande i trygghetsrådet 

sänks till 5 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 3,5 procent.  

 

Uppdraget som ordförande och vice ordförande i styrgruppen för Fairtrade City ska inte 

regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska utgå i enlighet med 

vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning för ordförande i styrgruppen för 

Fairtrade City sänks till 5 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 3,5 procent.  

 

I övrigt är uppdragets omfattning för dem med fast deltidsarvode oförändrat både för 

förtroendevalda i kommunen och de med uppdrag i de kommunala bolagen. 

  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.  

 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

Valda revisorer 

Trygghets- och säkerhetsrådet 

Styrgruppen för Fairtrade City 

 

_______________ 
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§ 122/2022   Dnr: KS 2022–216 

Revidering socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 

reglementen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ändrar barn- och utbildningsnämndens reglemente på så vis att två 

nya punkter, 15 och 16, införs under 2 §, med lydelsen: Lagen (1994:137) om mottagande 

av asylsökande m.fl. vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 

Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet, respektive 

förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. vad avser kommunens 

uppgift att efter anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har 

ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är 

folkbokförda här i landet.  

 

Kommunfullmäktige ändrar socialnämndens reglemente på så vis att punkterna 8 och 9, 

under 2 §, ändras och får följande lydelse: Lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl., förutom vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 

Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet, respektive 

förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., förutom vad avser 

kommunens uppgift att efter anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar 

som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är 

folkbokförda här i landet.  

 

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022 under förutsättning av att den nya 

lagstiftningen träder i kraft från och med 1 juli 2022. 

Ärendet 

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

(LMA) för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för 

skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. 

Lagändringarna innebär att bestämmelserna i LMA ska gälla redan från den tidpunkt då 

personen ansöker om tillfälligt skydd, till skillnad från som idag när personen beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd. Ändringarna innebär också 

att Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för 

mottagandet, få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd samt att kommunerna ges behörighet att anordna boenden för dessa 

personer.  

 

Om Migrationsverket gör en anvisning kommer kommunen att vara skyldig att ordna 

boende. Några särskilda krav på typ av boende uppställs inte. Det blir upp till kommunen 

att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i ett enskilt fall. Skyldigheten kommer dock inte 

att kunna fullgöras genom placering i en annan kommun. Kommunerna kommer få rätt 

ersättning för att anordna boenden. 

  

Nu fråga om vilken nämnd som ska ges i uppgift att fullgöra kommunens skyldigheter 

enligt lagändringarna. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 maj 2022, § 123. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 106, där följande föreslås:  

 

Kommunfullmäktige ändrar barn- och utbildningsnämndens reglemente på så vis att två 

nya punkter, 15 och 16, införs under 2 §, med lydelsen: Lagen (1994:137) om mottagande 

av asylsökande m.fl. vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 

Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet, respektive 

förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. vad avser kommunens 

uppgift att efter anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har 

ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är 

folkbokförda här i landet.  

 

Kommunfullmäktige ändrar socialnämndens reglemente på så vis att punkterna 8 och 9, 

under 2 §, ändras och får följande lydelse: Lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl., förutom vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 

Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet, respektive 

förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., förutom vad avser 

kommunens uppgift att efter anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar 

som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är 

folkbokförda här i landet. 

  

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022 under förutsättning av att den nya 

lagstiftningen träder i kraft från och med 1 juli 2022.  

 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.    

 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

 

_______________ 
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§ 123/2022   Dnr: KS 2021–456 

Ny budgetprocess, revidering av Styrsystemet för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Från och med budget 2024–2027 fattar kommunfullmäktige beslut om Marks kommuns 

budget i juni månad. 

  

Styrsystemet för Marks kommun uppdateras med ett nytt avsnitt för Planering och 

uppföljning enligt upprättat förslag. 

 

Ärendet 

När kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2021 behandlade revidering  

av styrdokumentet Styrsystem i Marks kommun gav kommunstyrelsens  

arbetsutskott kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på hur  

budgetprocessen kan utvecklas.  

 

Förvaltningen förslår förändringar i Styrsystemet för Marks kommun där innehåll  

och tidsplan för budgetprocessen är förändrad. En viktig utgångspunkt i  

förändringarna är att ge goda förutsättningar till nämnder, styrelser, förvaltningar  

och bolag att planera, genomföra och följa upp det som står i Marks kommuns  

budget och i andra styrdokument. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 maj 2022, § 121. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 98, där följande föreslås:  

 

Från och med budget 2024–2027 fattar kommunfullmäktige beslut om Marks kommuns 

budget i juni månad.  

 

Styrsystemet för Marks kommun uppdateras med ett nytt avsnitt för Planering och 

uppföljning enligt upprättat förslag.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M), Jessica Rodén (M), Lena Ferm Hansson (C), Glenn Glansin (SD), 

Niklas Herneryd (L), Karin Jageby (V) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.    

 

Beslut skickas till 

Marks kommuns nämnder och styrelser 

_______________ 
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§ 124/2022    

Kommundirektören har ordet 

 

Kommundirektören informerar om vad som är på gång i kommunen.  
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§ 125/2022   Dnr: KS 2019–866 041 

Vision för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vision för Marks kommun fastställs. 

Ärendet 

Nuvarande vision arbetades fram i mitten av 1990-talet och det fanns därför ett behov av 

att arbeta fram en ny vision. Visionen gäller för den geografiska ytan Marks kommun och 

visar vad vi tillsammans strävar efter. En vision är sällan nåbar, men anger en tydlig 

riktning under kommande år. Våren 2021 gjordes en grund i arbetet där de som bor och 

verkar i kommunen -kommuninvånare, näringsliv, föreningar och anställda, gavs möjlighet 

att vara delaktig i arbetet. Detta har varit en viktig grund i framtagandet av Vision för 

Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 maj 2022, § 122. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 99, där följande förslås:  

 

Vision för Marks kommun fastställs.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg presenterar visionen. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S), Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C), Niklas Herneryd (L), 

Glenn Glansin (SD), Karin Jageby (V), Peter Landgren (S), Pär-Erik Johansson (M), Pontus 

Johansson (C) och Peter Branshöj (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att sista stycket i visionen ändras till: 

Mark är en vacker bit mark med sina djupa skogar och glittrande sjöar vilken hade klarat 

sig bra utan människan. Men människorna här, med sina drömmar, tankar och förmågor 

värnar alla och är närande för alla - människor, djur och natur. Tillsammans tar vi oss an 

framtiden. Det är vi som bor och verkar här som med engagemang, omtanke och 

utveckling gör Mark. Det gör vi tillsammans. Vi är Mark. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lo Göthberg Larssons (MP) förslag mot kommunstyrelsens förslag, och 

finner att kommunstyrelsens förslag antas.  

Reservation 

Lo Göthberg Larsson (MP) 

 

Beslut skickas till 

Marks kommuns nämnder och styrelser 

 

_______________ 
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§ 126/2022   Dnr: KS 2022–56 

Aprilrapport 2022 för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Aprilrapport 2022 för Marks kommun godkänns.  

 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för gator, parker 2022 utökas med 5 mnkr. 

  

Teknik- och servicenämndens investeringsram för lokaler 2022 utökas med 5 mnkr.  

 

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att genomföra en inventering av våra gator och 

lokaler och därefter ge årets budgetberedning en rapport om hur stort underhållsbehovet 

är inom respektive verksamhetsområde.  

 

Teknik- och servicenämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av ökade kostnader för drivmedel, livsmedel 

och lokaler. 

  

Ramväxling görs med 3 mnkr från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden som en följd 

av att socialnämnden övertagit verksamheten med bostadsanpassning. 

  

Överförmyndarnämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det prognostiserade 

underskottet, med anledning av ökade kostnader för ändrade verksamhetsförhållanden. 

Kultur- och fritidsnämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av uteblivna intäkter från Kaskad.  

 

Miljönämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det prognostiserade 

underskottet, med anledning av ökade kostnader för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel. 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens 

ekonomi och verksamhet under första tertialet 2022 samt en prognos för hela året. kan 

komma att kompletteras till behandlingen i kommunstyrelsen den maj 2022 med 

eventuella framställningar som nämnder och styrelser gjort i samband med att de har 

behandlat sina respektive aprilrapporter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 145. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 96, där följande föreslås:  

 

Aprilrapport 2022 för Marks kommun godkänns.  
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Teknik- och servicenämndens investeringsram för gator, parker 2022 utökas med 5 mnkr.  

 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för lokaler 2022 utökas med 5 mnkr. 

  

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att genomföra en inventering av våra gator och 

lokaler och därefter ge årets budgetberedning en rapport om hur stort underhållsbehovet 

är inom respektive verksamhetsområde.  

 

Teknik- och servicenämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av ökade kostnader för drivmedel, livsmedel 

och lokaler.  

 

Ramväxling görs med 3 mnkr från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden som en följd 

av att socialnämnden övertagit verksamheten med bostadsanpassning.  

 

Överförmyndarnämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det prognostiserade 

underskottet, med anledning av ökade kostnader för ändrade verksamhetsförhållanden. 

Kultur- och fritidsnämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av uteblivna intäkter från Kaskad.  

 

Miljönämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det prognostiserade 

underskottet, med anledning av ökade kostnader för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel. 

  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Elise Arnell (KD) föreslår att överförmyndarnämnden och teknik- och   

servicenämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande prognostiserat   

underskott i aprilrapporten. Övriga nämnder uppmanas att hålla budget. Elise Arnell (KD) 

yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Tomas Johansson (M), Glenn Glansin (SD) och Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till 

Elise Arnells (KD) ändringsförslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Elise Arnells (KD) förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation  

Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M), Glenn Glansin (SD), Elise Arnell (KD), Peter 

Branshöj (M), Sara Lindwall (SD), Bo Kindström (SD), Elise Benjaminsson (M), Lars-Inge 

Andersson (KD), Ida Ahlgren (SD) och Rolf Skarin (M) 

 

Beslut skickas till 

Marks kommuns nämnder och styrelser 

_______________ 

 

 

  



Sida 43(57) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-06-16   

§ 127/2022   Dnr: KS 2022–50 

Fastställande av reviderade ramar 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nämnderna uppmanas att planera arbetet med nämndplanen för 2023-2024 så att denna 

kan fastställas senast under januari månad 2023.  

 

Reviderade ramar för 2023 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2023–2026 tas av 

kommunfullmäktige 2022-12-14. 

Ärendet 

Budgeten för 2022–2025 fastställdes av kommunfullmäktige i november 2021. Enligt 

kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag och resurser för de två 

kommande verksamhetsåren. För år två görs i nästföljande budgetprocess i princip endast 

justeringar utifrån förändringar i befolkningens sammansättning samt andra 

omvärldsförändringar av väsentlig betydelse. Detta för att skapa långsiktiga och stabila 

planeringsförutsättningar för verksamheten.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2022 i samband med att 

anvisningarna för årets planeringsrapporter fastställdes att föreslå att kommunfullmäktige 

liksom föregående år reviderar nästkommande års ramar redan vid junisammanträdet. 

Slutligt beslut av Budget 2023–2026 tas av kommunfullmäktige 2022-12-14.  

 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till justerade ekonomiska ramar utifrån 

följande faktorer;  

• Ny befolkningsprognos  

• Uppdaterad demografimodell  

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 maj 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj, § 143. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 94, där följande föreslås:  

 

Nämnderna uppmanas att planera arbetet med nämndplanen för 2023–2024 så att denna 

kan fastställas senast under januari månad 2023.  

 

Reviderade ramar för 2023 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2023–2026 tas av 

kommunfullmäktige 2022-12-14.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.  
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Reservation 

Anders Lindahl (M) och Lennart Svensson (SD). 

 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

_______________ 
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§ 128/2022   Dnr: KS 2022–237 

Budget 2022 för kommunkoncernen efter revidering av respektive 

bolagsstyrelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Budget 2022 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen godkänns. 

Ärendet 

I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotterbolag ges 

bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det aktuella budgetåret. 

Kommunfullmäktige godkänner reviderade budgetarna i samband med aprilrapporten. 

Avkastnings- och soliditetskrav som fullmäktige fastställt måste tillgodoses även i de 

reviderade budgetarna. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 142. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 93, där följande föreslås:  

 

Budget 2022 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen godkänns.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.  

Beslut skickas till 

Spinnerskan i Mark AB  

Marks Bostads AB  

Marks Energi AB  

Marks Fastighets AB 

_______________ 
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§ 129/2022   Dnr: KS 2021–622 

Fastställande av policy och riktlinjer kring exploatering på 

jordbruksmark i Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Någon policy kring exploatering av jordbruksmark i Marks kommun antas inte. 

Reservation  

Stefan Brunander (C), Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson (C), Pontus Johansson (C), 

Gisella Olsson (C), Ulla-Maj Persson (C), Jessica Carlund (C), Eva-Karin Torhem Arnell (C), 

Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V), Freddy Jensen (V) och Lo Göthberg 

Larsson (MP) har reserverat sig mot beslutet.  

Ärendet 

2021 genomfördes en utredning avseende exploatering av jordbruksmark i Marks 

kommun.  

 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för ”utredning av jordbruksmark” och 

remissredogörelse § 194/2021.  

 

Kommundirektören fick då i uppdrag att ta fram förslag till policy enligt rapporten 

Utredning för jordbruksmark, som visar hur kommunen ser på betydelsen av 

jordbruksmark. Policyn kompletterades med riktlinje som ger stöd vid revideringar av 

översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Policyn och riktlinjer ska även utgöra 

underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och förhandsbesked.  

 

Policy och riktlinjer har under våren varit ute på remiss hos nämnder, 

intresseorganisationer och näringslivsrådet, KSAU § 45/2022. 

Ärendets behandling 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 april 2022.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 maj 2022, § 134. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 91, där följande föreslås: 

Policy för exploatering på jordbruksmark i Marks kommun fastställs.  

Tabellerna i policy ändras så att det tydliggörs att väsentligt samhällsintresse bedöms 

utifrån lokala förutsättningar. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att någon policy kring exploatering av jordbruksmark i 

Marks kommun antas inte. 

Jessica Rodén (S), Glenn Glansin (SD), Niklas Herneryd (L), Peter Branshöj (M), Maria 

Aronson Dahl (L) och Elise Arnell (KD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag. 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att policy för jordbruksmarkens betydelse för Marks 

kommun antas enligt följande: 

 
Jordbruksmarken behövs primärt för livsmedelsproduktion och produktion av bioenergi.  

I den av riksdagen antagna livsmedelsstrategin är det övergripande målet en 

konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt 

som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och 

bidra till hållbar utveckling i hela landet. Den brukade arealen har stor betydelse för den 

självförsörjningsgrad som kan upprätthållas lokalt och nationellt. Att ha en hög 

självförsörjningsgrad av livsmedel är viktigt för att klara beredskapen vid  

krissituationer.  

 

Andra användningsområden för jordbruksmarken  

Viss jordbruksmark kommer även i fortsättningen behöva tas ur produktion för andra 

ändamål. En omfattande lagstiftning reglerar hur den omvandlingen får ske. Syftet med 

lagstiftningen är att skydda jordbruksmark, men skyddsbehovet kan prövas mot andra 

viktiga samhällsintressen.   

 

Jordbruksmark kan ingå i kommunens planarbete om det gäller samhällsviktigt intresse för 

utbyggnad av samhällsservice. 

 
Arthur Thiry (V), Pontus Johansson (C), Leif Sternfeldt (C) och Lo Göthberg Larsson (MP) 

yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Lena Ferm Hanssons (C) förslag mot Tomas Johanssons (M) förslag och 

finner att Lena Ferm Hanssons (C) förslag antas. 

Votering begärs och verkställs. 

 

Med 37 röster för Tomas Johanssons (M) förslag och 13 röster för Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag finner ordförande att Tomas Johanssons (M) förslag antas. 

 

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

 

Reservation  

Stefan Brunander (C), Leif Sternfeldt (C), Lena Ferm Hansson (C), Pontus Johansson (C), 

Gisella Olsson (C), Ulla-Maj Persson (C), Jessica Carlund (C), Karin Jageby (V), Eva-Karin 

Torhem Arnell (C), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V), Freddy Jensen (V) och Lo 

Göthberg Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet. P 



Sida 48(57) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-06-16   

 

Beslut skickas till 

Teknik och servicenämnden  

Miljönämnden  

Plan- och byggnadsnämnden  

Lantbrukarnas Riksförbund  

BIMAB 

_______________ 
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§ 130/2022   Dnr: KS 2022-222 

Skolprojekt i Skene - begäran om byggstart för etapp 1 – avseende 

ny högstadieskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Investeringsbudgeten för projektet Skeneskolan etapp 1 ändras från 281 miljoner kronor 

till 299 miljoner kronor med anledning av nytt riktpris för skoldelen av projektet.  

 

Teknik- och servicenämnden ges tillstånd att ta den del av projektet som avser skolan 

vidare till byggstart. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen gav, under förutsättning att fullmäktige beslutade om 

investeringsbudget, i mars 2021 Teknik- och servicenämnden tillstånd att gå vidare med 

projektering för en ny högstadieskola för 650 elever och ytterligare en idrottshall, KS §63/ 

2021.  

 

Projektering har pågått sedan fullmäktiges beslut om budget och mynnat ut i ett reviderat 

förslag på skola jämfört med förslaget i förstudien. Projektets delar med ny högstadieskola 

respektive idrottshall är i olika fas i nuläget och hanteras därför separat. Ett förfarande 

som är likt det som skedde på Lyckeskolan och som om beslut tas om omfattning under 

sommaren 2022 inte kommer att påverka sluttiden för färdigställande för hela etapp 1.  

 

I samband med projektering har förstudiens kalkyl gåtts igenom dels med anledning av 

förändrad utformning och nya förutsättningar gällande:  

• Prisutveckling för byggmaterial  

• Lokaler för framtida etapp är flyttade till etapp 1  

• Ändrade skatteregler för solcellsanläggningar möjliggör större anläggning.  

 

Sedan projekteringsbeslut gavs har ett förslagshandlingsskede pågått, där den nya 

byggnaden arbetats fram i samverkan mellan användare och projektets organisation 

inklusive konsulter och entreprenörer. Arbetet har letts av Teknik- och 

serviceförvaltningen. Vidare har många kontakter hållits med ledningsägare m fl som har 

intressen på fastigheten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 maj 2022. 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 139. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 92, där följande föreslås:  

Investeringsbudgeten för projektet Skeneskolan etapp 1 ändras från 281 miljoner kronor 

till 299 miljoner kronor med anledning av nytt riktpris för skoldelen av projektet.  

 



Sida 50(57) 
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Teknik- och servicenämnden ges tillstånd att ta den del av projektet som avser skolan 

vidare till byggstart.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C), Jessica Rodén (S), Glenn Glansin (SD), Tomas Johansson (M), 

Niklas Herneryd (L), Arthur Thiry (V), Bo Petersson (S), Pär-Erik Johansson (M) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att ett uppdrag ges till teknik- och servicenämnden om 

att projektera en trevånings byggnad. 

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till Lars-Inge Anderssons (KD) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lars-Inge Anderssons (KD) förslag mot kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Lars-Inge Andersson (KD), Stig Nilsson (KD) och Lo Göthberg Larsson (MP). 

  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden  

Barn- och utbildningsnämnden 

_______________ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 131/2022   Dnr: KS 2022-193 

Måltidsprogram för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Måltidsprogrammet för Marks kommun antas. 

Ärendet 

Mat och måltider är en central del för alla människor och är därmed en viktig komponent i 

kommunens verksamheter. Teknik- och servicenämnden fick i uppdrag av 

kommunfullmäktige den 26 september 2019, § 142, att arbeta fram lämpligt styrdokument 

som klargör för hur maten som serveras i kommunens skolor och äldreboenden ska vara 

och upplevas.  

 

Måltidsprogrammet omfattar barn- och utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, 

socialnämnden och teknik- och servicenämnden. Teknik- och servicenämnden har arbetat 

fram Måltidsprogrammet tillsammans med berörda verksamheter. Syftet med programmet 

är att tydliggöra hur maten i Marks kommun ska vara och upplevas samt säkerställa att 

krav och rättighetsperspektiv, såväl nationella som internationella, mål och konventioner 

följs. Programmet ska också bidra till att skapa matglädje, gemenskap och livskvalitet 

samt beskriva vilken nivå av kvalité som mat och måltider ska ha inom kommunen.  

 

Måltidsprogrammet fastställs av kommunfullmäktige i enlighet med Riktlinjer för 

styrdokument i Marks kommun. Teknik- och servicenämnden ansvarar för att det revideras 

varje mandatperiod, eller oftare vid behov. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 5 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 april 2022, § 110. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 107, där följande föreslås:  

 

Måltidsprogrammet för Marks kommun antas.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pontus Johansson (C), Lo Göthberg Larsson (MP), Sara Lindwall (SD) och Tomas Johansson 

(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.  

  



Sida 52(57) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Teknik- och servicenämnden  

Äldreomsorgsnämnden 

_______________ 
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§ 132/2022   Dnr: KS 2022-188 

Markberedning i Skene skog 

Kommunfullmäktiges beslut 

Projektering och markberedning för kvarstående osåld kommunal verksamhetsmark i 

Skene skog genomförs enligt upprättat förslag. 

  

De ekonomiska effekterna hanteras i kommande budgetprocess för 2023–2026 där 

investeringsram för tomtmark behöver utökas från 5 miljoner kronor under åren projektet 

genomförs samtidigt som nu gällande tomtpristaxa för verksamhetstomter behöver 

justeras i från intervall 30 – 200 kr/kvm till 30 – 300 kr/kvm.  

 

Om projektet medför ett nedskrivningsbehov föreslås detta hanteras mot aktuellt års 

exploateringsvinster i första hand och mot gemensamma verksamheter i de fall 

exploateringsvinster saknas de aktuella åren. 

 

Ärendet 

Marks kommun har idag flera intressenter på verksamhetsmark i närhet av centralort. 

Skene skog innehar den största sammanhängande tillgängliga planlagda 

verksamhetsmarken i kommunen, men den generella åsikten är att marken ses som 

otillgänglig och att markkostnaderna är svårbedömda. Förvaltningen har utrett 

möjligheterna för att tillgängliggöra marken genom markberedning. Genom att 

tillgängliggöra befintlig verksamhetsmark skapas förutsättningar för redan etablerade 

verksamheter att fortsätta utvecklas inom kommunen och ger även en trygg möjlighet för 

nya verksamhetsutövare att etablera sig i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 12 april 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 april 2022, § 111. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 114, där följande föreslås:  

 

Projektering och markberedning för kvarstående osåld kommunal verksamhetsmark i 

Skene skog genomförs enligt upprättat förslag.  

 

De ekonomiska effekterna hanteras i kommande budgetprocess för 2023–2026 där 

investeringsram för tomtmark behöver utökas från 5 miljoner kronor under åren projektet 

genomförs samtidigt som nu gällande tomtpristaxa för verksamhetstomter behöver 

justeras i från intervall 30 – 200 kr/kvm till 30 – 300 kr/kvm. 

Om projektet medför ett nedskrivningsbehov föreslås detta hanteras mot aktuellt års 

exploateringsvinster i första hand och mot gemensamma verksamheter i de fall 

exploateringsvinster saknas de aktuella åren.  
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C), Niklas Herneryd (L), Glenn Glansin (SD), 

Ann Iberius Orrvik (M) och Håkan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och finner 

att så sker.  

  

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 133/2022   Dnr: KS 2018-617 101 

Fyllnadsval av ersättare till teknik- och servicenämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Filip Ivetic, Kinna, som ersättare i teknik- och servicenämnden.  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige entledigade 2022-05-19 Caj Svedberg (M) från uppdraget som 

ersättare i teknik- och servicenämnden. 

Fyllnadsval av ny ersättare i teknik- och servicenämnden bordlades till nästa sammanträde 

i kommunfullmäktige. 

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en   

förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om  

det inte finns skäl emot det.  

  

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 Lilliecrona föreslår att kommunfullmäktige utser Filip Ivetic som ersättare i teknik- 

och servicenämnden.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta Magnus Lilliecronas förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Filip Ivetic 

Teknik- och servicenämnden 

 

_______________ 

 

  

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=223205
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§ 134/2022   Dnr: KS 2018–708 107 / KS 2020-681 107 

Entledigande och fyllnadsval av suppleant till Marks Bostads AB och 

Viskastrands AB (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Claes Myreskog (SD) entledigas från uppdraget som suppleant i Marks Bostads AB och 

Viskastrands AB styrelser.  

Kommunfullmäktige utser Bo Kindström (SD) som suppleant till Marks Bostads AB:s och 

Viskastrands AB:s styrelser. 

Ärendet 

Claes Myreskog (SD) har i skrivelse 2 juni 2022 begärt att bli entledigad från uppdragen 

som suppleant i Marks bostads AB och Viskastrands AB styrelser. 

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 kommunfullmäktige utser Bo Kindström som suppleant till 

Marks bostads AB:s och Viskastrands AB:s styrelser. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Claes Myreskog (SD) från uppdraget 

som suppleant i Marks Bostads AB och Viskastrands AB styrelser, och finner att så sker.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta Glenn Glansins (SD) förslag, och 

finner att så sker.   

 

Beslut skickas till 

Bo Kindström 

Marks Bostads AB 

Viskastrands AB 

_______________ 

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=223601
https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=228729
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Kommunfullmäktige 
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§ 135/2022   Dnr: KS 2018–616 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Madeléne Jensen (V) entledigas från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Frågan om att utse ny ersättare i socialnämnden bordläggs till nästa sammanträde i 

kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Madeléne Jensen (V) har i skrivelse 14 juni 2022 begärt att bli entledigad från uppdraget 

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 

Karin Jageby (V) föreslår att frågan om att utse ny ersättare i socialnämnden bordläggs till 

nästa sammanträde i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Madeléne Jensen (V) från uppdraget 

som ersättare i socialnämnden och finner att så sker.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ersättare i 

socialnämnden och finner att så sker.   

 

Beslut skickas till 

Madeléne Jensen 

Socialnämnden 

_______________ 

 

 

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=223601

