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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-22 

Tid:   Torsdag den 22 september 2022, klockan 18:00 – 20:41. Paus 
klockan 19.07 – 19.30 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal konferenscenter, Rydal 

Beslutande:  C Eva-Karin Torhem Arnell 

 M Rolf Skarin 

 S AnnSofi Tureson §§ 138–150 och §§ 152–163 

 S Håkan Andersson tjänstgör för Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S Bo Petersson 

 S Helen Eriksson tjänstgör för Urban Jernberg 

 S Fredrik Tureson tjänstgör för Christopher Thorsson 

 S Ann-Christine Asp tjänstgör för Jessica Rodén 

 S Yasin Abbes tjänstgör för Ylva Hultén 

 S Ulf Dahlberg 

 S Anita Lomander 

 S Efkan Üstündag 

 S Pauli Kuitunen 

 S Birgitta Andersson 

 C Stefan Brunander 

 C Leif Sternfeldt 

 C Lena Ferm Hansson 

 C Pontus Johansson 

 C Ali Aljojo tjänstgör för Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Jessica Carlund tjänstgör för Stig Andreasson 

 L Niklas Herneryd §§ 138–152 och §§ 154–163 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Jan Karlsson 

 L Stina Isaksson § 153 

 M Tomas Johansson §§ 138–151 och §§ 153–163 

 M Ann Iberius Orrvik §§ 138–152 och §§ 154–163 
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 M Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M Peter Branshöj tjänstgör för Elise Benjaminsson §§ 138–150 
och §§ 152–163 

 M Anders Lindal 

 M Tomas Ekberg 

 M Ylva Höglund 

 M Charlotta Bornefalk §§ 151 - 153 

 KD Elise Arnell 

 KD Lars-Inge Andersson §§ 140 – 163, klockan 18.09 – 20.41 

 KD Ruth-Marie Engström tjänstgör för Per-Olof Hermansson 

 V Karin Jageby 

 V Arthur Thiry 

 V Cecilia Wiklund 

 V Freddy Jensen 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 SD Glenn Glansin 

 SD Siv Scarborough 

 SD Inga Maj Krüger 

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD Bo Kindström 

 SD Yvonne Kindström tjänstgör för Jarl Krüger 

 SD Ida Ahlgren 

   

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

MP Lars-Olof Sandberg 
L Stina Isaksson §§ 138–152 och §§ 154–163 
KD Stig Nilsson 
M Charlotta Bornefalk §§ 138–150 och §§ 154–163 
V Lena Persson §§ 140 – 163 klockan 18.41 – 20.41 
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 Tjänstepersoner 
 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 
§§ 138–163 
 

 Lars Landrö Utredare och 
sekreterare 

§§ 138–163 
 

 Talieh Ashjari Socialchef § 140 
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef § 140 
 Peter Rosholm (S) Vice ordförande 

för Södra 
Älvsborgs 
sjukhus 

§ 140 

 Marko Anttila Projektledare för 
projekt Skene 
Närsjukhus  

§ 140 

 Andreas Cerny Sjukhus-
direktörens 
ledningsstöd 

§ 140 

    

Utses att justera: Maria Aronsson Dahl (L), Magnus Lilliecrona (M) och Peter Branshöj (M) 
som ersättare 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, tisdagen den 27 september 2022, 
klockan 15.00 

 

Underskrifter:  

Sekreterare  §§ 138 - 163 

Lars Landrö  

Ordförande 
 

Eva-Karin Torhem Arnell (C)  

Justerande 
 

Maria Aronsson Dahl (L)  

Justerande 
 

Magnus Lilliecrona (M)  
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22, §§ 138 - 163 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-09-28 Datum för anslags 

nedtagande 2022-10-20 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 138 

Allmänhetens frågestund § 139 

Information om Projekt Närsjukhus Skene § 140 

Redovisning av meddelanden § 141 

Information om remiss av nya motioner § 142 

Anmälan av nya medborgarförslag § 143 

Inkomna enkla frågor § 144 

Inkomna interpellationer § 145 

Sammanställning på styrdokument beslutad av 
kommunfullmäktige 

§ 146 

Svar på motion om planfri korsning i Kinna § 147 

Slutrapport om uppdrag att utreda organisation och 
finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun 

§ 148 

Näringslivspolicy § 149 

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten - 
utökning inom Ubbhult 

§ 150 

Årsredovisning och ansvarsprövning 2021 för Södra 
Älvsborgs räddningsförbund 

§ 151 

Årsredovisning och ansvarsprövning 2021 för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 

§ 152 

Årsredovisning och ansvarsprövning 2021 för Tolkförmedling 
Väst 

§ 153 

Tolkförmedling Väst - budget och verksamhetsplan 2023 - 
2025 

§ 154 

Reglemente för och överenskommelse enligt kommunallagen 
om gemensam överförmyndarnämnd med Varberg och 
Falkenberg 

§ 155 

Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

§ 156 
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Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård § 157 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden 
(KD) 

§ 158 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 
äldreomsorgsnämnden (M) 

§ 159 

Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (V) § 160 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V) § 161 

Entledigande av revisor (M) och revisorssuppleant (S) i 
stiftelsen Marks kommuns Samfond 1 

§ 162 

Val av auktoriserad revisor i stiftelsen Marks kommuns 
Samfond 1 

§ 163 
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§ 138/2022    

Förändring av ärendelistan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V) 
- Entledigande av revisor (M) och revisorssuppleant (S) i stiftelsen Marks 

kommuns Samfond 1  
- Val av auktoriserad revisor i stiftelsen Marks kommuns Samfond 1  
- En enkel fråga från Pontus Johansson (C) 
- Inlämnad motion från Jan Karlsson (L) om arena för friidrott 
- Inlämnad motion från Jan Karlsson (L) om körkortsutbildning 

 
Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V) 
- Entledigande av revisor (M) och revisorssuppleant (S) i stiftelsen Marks 

kommuns Samfond 1  
- Val av auktoriserad revisor i stiftelsen Marks kommuns Samfond 1  
- En enkel fråga från Pontus Johansson (C) 
- Inlämnad motion från Jan Karlsson (L) om arena för friidrott 
- Inlämnad motion från Jan Karlsson (L) om körkortsutbildning 

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 139/2022   Dnr: KS 2022-35 

Allmänhetens frågestund 
Ärendet 
Kommunfullmäktige anordnar allmänhetens frågestund med stöd av 5 kap. 40 § 
kommunallagen på fullmäktiges sammanträden i mars och september. 

Under perioden 2022-06-17 har 3 frågor har inkommit till kommunen. 

Dagens sammanträde      
Fråga nummer 1 skickades in av Birgitta Fredly den 20 juni 2022 och läses upp av 
ordförande. 
 
Varför fortsätter kommunen att ha konstgräs på fotbollsplaner och skolgårdar? Vet 
att detta genererar mikroplast ut i naturen ner till Viskan, därifrån ut i havet. Plus 
att då barnens kläder tvättas så fortsätter det ut i via våra avlopp ut i haven, 
eftersom reningsverken inte kan ta hand om det. Vad det gäller miljöarbetet " 
mycket prat men ingen verkstad". Gå gärna in och titta på NRK Planeten plast. Vad 
lämnar vi efter oss till kommande generationer? 

Frågan besvaras av miljönämndens ordförande Håkan Andersson (S). 

 

Fråga nummer 2 skickades in av Elias den 15 september 2022 och läses upp av 
ordförande. 

Kan ni bygga en skatepark i betong i framtiden? 

Frågan besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Birgitta Andersson (S). 

 

Fråga nummer 3 skickades in av Sture Christiansson den 16 september 2022 och 
läses upp av ordförande. 

Ang. Laddstolpar vid stationen. Ligger det på kommunen att ladda gratis el till 
husbilar som står belägrade konstant. Påtalat detta i 2 år utan att fått annat svar 
än att ni ska kolla på det. Det är samma fordon som står där konstant.  

Frågan besvaras av teknik- och servicenämndens ordförande Bo Petersson (S).
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§ 140/2022    

Information om Projekt Närsjukhus Skene 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och noterar den. 

 

Dagens sammanträde 
Peter Rosholm (S), vice ordförande för styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, och 
Marko Anttila, projektledare projekt Skene närsjukhus, presenterar projektet. 

Socialchef Talieh Ashjari och verksamhetschef Elisabeth Kroon från 
socialförvaltningen deltar också i presentationen av projektet.  

Efter att presentationen var klar fick kommunfullmäktiges ledamöter tillfälle att 
ställa frågor som besvarades av presentatörerna. 

Presentationen och informationen var mycket uppskattat av kommunfullmäktiges 
ledamöter. 

_______________ 
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§ 141/2022 

Redovisning av meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisning av meddelanden noteras 

Under perioden 2022-06-17 – 2022-09-21 har följande meddelanden inkommit: 

- Brev från invånare om kostnader för resor med Västtrafik 
- Konferens för kraftsamling fullföljda studier 
- Kommunkompassrapport Mark 2022 slutlig 2022-06-20 
- Revisionsrapport - Likvärdig skola insatser för stöd och stimulans Marks 

kommun 2022 
- Uppföljning av genomförda granskningar år 2016 - 2018 Marks kommun 
- Statusrapport över kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelse 

2018-2022 

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 142/2022    

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 2022-06-16 – 2022-09-22 har följande motioner inkommit: 
 
Motion om att utreda hur service- och stödfunktioner bättre kan stötta upp 
lokalt och verksamhetsnära. Elise Benjaminsson (M) och Tomas Johansson 
(M). 
 
Kommundirektören har den 5 juli 2022 i samråd med kommunalråden 
remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

Motion om körkortsutbildning. Jan Karlsson (L). 

Motion om arena för friidrott. Jan Karlsson (L). 

Då de två sista motionerna lämnades in vid sammanträdet har de inte remitterats 
än. 

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

 

Beslut skickas till 
- 

_______________  
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§ 143/2022   Dnr:  

Anmälan av nya medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
KS 2022-10-57 
Medborgarförslag om varningsskylt vid helsjövägen överlämnas till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-71 
Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder i Fotskäl överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-73 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Sätila och Ramhulta överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-75 
Medborgarförslag om inköp av sopmaskiner för vägunderhåll överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-77 
Medborgarförslag om asfalterat och upplyst cykelväg mellan Fritsla och Kinnahult 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-79 
Medborgarförslag om farthinder vid Glumsevägen överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-81 
Medborgarförslag om skolpeng från åk 1 i gymnasiet vid studier vid utlandsskolor 
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-84 
Medborgarförslag om ny lekplats i Kinnahult överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-86 
Medborgarförslag om att byggnadsminnesförklara stationskiosken i Kinna 
överlämnas till plan- och byggnadsnämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-90 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Skene och Hyssna överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-90 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Kinna och Rydal överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
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KS 2022-10-92 
Medborgarförslag om soptunna för hundavföring i Björketorp överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-96  
Medborgarförslag om cykelbana mellan Fritsla och Kinnahult överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-98  
Medborgarförslag om bommar över en gångväg överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-100  
Medborgarförslag om syn- och hörselsinstruktör 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 
sammanträde med fullmäktige redovisas de motioner och 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 
Ordförande föreslår följande: 

KS 2022-10-57 
Medborgarförslag om varningsskylt vid helsjövägen 
Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-71 
Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder i Fotskäl 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
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KS 2022-10-73 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Sätila och Ramhulta 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-75 
Medborgarförslag om inköp av sopmaskiner för vägunderhåll 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-77 
Medborgarförslag om asfalterat och upplyst cykelväg mellan Fritsla och Kinnahult 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-79 
Medborgarförslag om farthinder vid Glumsevägen 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-81 
Medborgarförslag om skolpeng från åk 1 i gymnasiet vid studier vid utlandsskolor 
Förslag: överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-84 
Medborgarförslag om ny lekplats i Kinnahult 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-86 
Medborgarförslag om att byggnadsminnesförklara stationskiosken i Kinna 
Förslag: överlämnas till plan- och byggnadsnämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-90 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Skene och Hyssna  
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-90 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Kinna och Rydal  
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-92 
Medborgarförslag om soptunna för hundavföring i Björketorp 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-96  
Medborgarförslag om cykelbana mellan Fritsla och Kinnahult 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
 
KS 2022-10-98  
Medborgarförslag om bommar över en gångväg 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut 
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KS 2022-10-100  
Medborgarförslag om syn- och hörselsinstruktör 
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. 

 

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

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
_______________ 
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§ 144/2022    

Inkomna enkla frågor 
Ärendet 
Under perioden 2022-06-16 – 2022-09-22 har följande fråga inlämnats. 

I dessa tider när vi alla uppmanas att spara på energin, undrar jag hur teknik- och 
servicenämnden ser på kommunens möjligheter att spara energi frågar Pontus 
Johansson (C). 
 

Teknik- och servicenämndens ordförande Bo Pettersson (S) besvarar frågan. 

_______________ 
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§ 145/2022    

Inkomna interpellationer 
Ärendet 
Under perioden 2022-06-16 – 2022-09-21 har det inte inkommit några 
interpellationer. 

 

_______________ 

 
 

  



Sida 18(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-22   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 146/2022   Dnr: KS 2022-345 

Sammanställning på styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanställningen av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige noteras. 

Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en sammanställning av styrdokument 
som inte tagits upp till förnyad prövning inom angiven tid redovisas vid fullmäktiges 
första sammanträde årligen och vid mandatperiodens sista sammanträde.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 juli 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2022, § 
189.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 augusti 2022, § 148, där följande 
föreslås:  

Sammanställningen av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige noteras. 

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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§ 147/2022   Dnr: KS 2019-231 214 

Svar på motion om planfri korsning i Kinna 
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan om planfrikorsning kommer hanteras i pågående arbete med fördjupad 
översiktsplan för Centrala Mark. 

Motionen om planfri korsning i Kinna anses härmed besvarad.  

Ärendet 
2019-03-14 inkom en motion om att bygga en planfri korsning i förlängningen av 
Brandstationsgatan.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 maj 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 148.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2022, § 122, där följande 
föreslås:  

Frågan om planfrikorsning kommer hanteras i pågående arbete med fördjupad 
översiktsplan för Centrala Mark. 

Motionen om planfri korsning i Kinna anses härmed besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Motionsställaren  

_______________ 
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§ 148/2022   Dnr: KS 2021-645 

Slutrapport om uppdrag att utreda organisation och 
finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten från kultur- och fritidsnämnden 
angående uppdraget att ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en 
Fritidsbank i Marks kommun. 

Frågan om att inrätta en Fritidsbank enligt slutrapportens förslag hänvisas till 
budgetberedningens arbete under hösten 2022.  

Fritidsbanken kan med fördel anordnas i samarbete med föreningar och/eller 
studieförbund. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige den 17 december 
2020, § 212 att ta fram förslag på organisation och finansiering av en fritidsbank i 
Mark kommun. Kultur- och fritidsnämnden presenterar i sin slutrapport, november 
2021, att kultur- och fritidsnämnden anser att en Fritidsbank i Marks kommun kan 
placeras under kultur- och fritidsnämnden. Fritidsbankens lokal ska var centralt 
placerad så att alla har möjlighet till besök. Det är viktigt att fritidsbanken är öppen 
vissa kvällar och helger. Det ska finnas en verkstad i lokalen för enklare 
reparationer samt underhåll, rengöring med mera. Verkstaden är lämplig för 
personer som exempelvis arbetstränar. Finansiering av verksamheten ryms 
däremot inte inom kultur- och fritidsnämndens budget vilket medför att ramtillskott 
krävs. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 159. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2022, § 126, där följande 
föreslås:  

Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten från kultur- och fritidsnämnden 
angående uppdraget att ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en 
Fritidsbank i Marks kommun. 

Frågan om att inrätta en Fritidsbank enligt slutrapportens förslag hänvisas till 
budgetberedningens arbete under hösten 2022.  

Fritidsbanken kan med fördel anordnas i samarbete med föreningar och/eller 
studieförbund. 
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C), Lo Göthberg Larsson (MP), Elise Arnell (KD), Glenn Glansin 
(SD) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

______________________ 

 

 

 

  



Sida 22(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-22   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149/2022   Dnr: KS 2021-461 

Näringslivspolicy 
Kommunfullmäktiges beslut 
Näringslivspolicy antas.  
 

Ärendet 
Policyn för Marks kommuns arbete med näringslivsfrågor har löpt ut och ska 
utvärderas och revideras. Ett förslag på näringslivspolicy som beskriver 
kommunens förhållningssätt i den direkta och indirekta relationen till lokala företag 
har upprättats. Förhållningssättet innebär att alla anställda ska se sig som delaktiga 
i att näringslivet utvecklas. I praktiken leder förhållningssättet till att företagen 
prioriteras, att företagen bemöts som våra kunder och att den goda relationen till 
företagen är viktig. 

Förslag till ändrad näringslivspolicy har remitterats till näringslivsrådet, samtliga 
nämnder och de kommunala bolagen, vars synpunkter har beaktats i det förslag till 
näringslivspolicy som har upprättats. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 155. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2022, § 119, där följande 
föreslås:  

Näringslivspolicy antas.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar på återremiss av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska beslutas idag, och finner att så sker. 

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

Lo Göthberg Larsson (MP) 

Beslut skickas till 
Näringslivsrådet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Äldreomsorgsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Marks bostads AB 
Mark Energi AB  
Marks Fastighets AB 
Spinnerskan i Mark AB 
 
_______________ 
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§ 150/2022   Dnr: KS 2022-226 

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten - 
utökning inom Ubbhult 
Kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult enligt kartbilagor och 
fastighetsförteckning daterade 2022-03-04 fastställs.  

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 
till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 
allmän VA-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 
fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har i beslut § 36/2022, den 31 mars 2022, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom Ubbhult. 

Teknik- och serviceförvaltningen planerar att bygga ut kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning i området öster om väg 1614 i Ubbhult och behöver utöka 
verksamhetsområden för vatten och spillvatten. Den av kommunfullmäktige 
beslutade VA-planen ligger till grund för var kommunen ska bygga ut vatten- och 
avloppsförsörjning och anger de utpekade VA-utbyggnadsområdena. Det är endast 
inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxan gäller. 

Utökning av verksamhetsområde i Ubbhult omfattar 18 fastigheter som till 
övervägande del består av bebyggda fastigheter. Området ligger i anslutning till 
befintligt verksamhetsområde i Ubbhult och är utpekat som VA-utbyggnadsområde 
i VA-planen beslutad av kommunfullmäktige. Även i planprogrammet som antogs 
2016 av kommunstyrelsen föreslås tätare bebyggelse i Ubbhult.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 april 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 149. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2022, § 120, där följande 
föreslås:  

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult enligt kartbilagor och 
fastighetsförteckning daterade 2022-03-04 fastställs.  

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 
till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 
allmän VA-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 
fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 

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

 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

_______________ 
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§ 151/2022   Dnr: KS 2022-236 

Årsredovisning och ansvarsprövning 2021 för Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund godkänns. 
 
Direktionen och dess ledamöter i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
beviljas ansvarsfrihet för 2021. 
 

Jäv 
AnnSofi Tureson (S) och Peter Branshöj (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 

 
Ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning och 
Verksamhetsuppföljning för 2021. Förbundets medlemmar har att, var för sig, 
pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. 

SÄRF är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst i sex 
kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat blev ett överskott med 0,1 mnkr, 
med en omsättning under året på ca 198,0 mnkr. Avvikelse mot budget är +0,9 % 
och de större posterna består av lägre kostnader för avskrivningar samt personal 
då många aktiviteter ej kunnat genomföras på grund av Covid-19, men också för 
högre kostnader för el. 

Uppföljning av årets verksamhet visar att merparten av de uppsatta målen helt 
eller delvis blivit nådda. Verksamheten har genomförts enligt beslutat 
handlingsprogram och verksamhetsplan. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 juni 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2022, § 
188.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 augusti 2022, § 147, där följande 
föreslås:  

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund godkänns. 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 

 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan om prövning av ansvarsfrihet och 
föreslår i skrivelse den 6 september 2022 kommunfullmäktige att bevilja direktionen 
och dess ledamöter i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ansvarsfrihet 
för 2021. 

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta presidiets förslag, och finner att 
så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

_______________________ 
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§ 152/2022   Dnr: KS 2022-232 

Årsredovisning och ansvarsprövning 2021 för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 

Direktionen och dess ledamöter i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
beviljas ansvarsfrihet för 2021. 

 
Jäv 
Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 

Ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 för antagande av medlemskommunerna och prövning 
av ansvarsfrihet. Förbundet redovisar ett positivt resultat om 80 tkr gentemot 
budget och det egna kapitalet uppgick till 9 864 tkr per 31 december 2021. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 maj 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 147. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2022, § 128, där följande 
föreslås:  

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan om prövning av ansvarsfrihet och 
föreslår i skrivelse den 6 september 2022 kommunfullmäktige att bevilja 
direktionen och dess ledamöter i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
ansvarsfrihet för 2021. 

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta presidiets förslag, och finner att 
så sker. 
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Beslut skickas slutligt till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

____________________ 
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§ 153/2022   Dnr: KS 2022-215 

Årsredovisning och ansvarsprövning 2021 Tolkförmedling Väst  
Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Direktionen och dess ledamöter i Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 
2021. 

 
Jäv 
Niklas Herneryd (L) och Ann Iberius Orrvik (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 

Ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade 25 mars 2022 att godkänna 
årsredovisning för 2021. Enligt förbundsordningen ska årsredovisningen sedan 
översändas till medlemskommunerna för behandling i kommunfullmäktige där även 
beslut om ansvarsfrihet för direktionens ledamöter ska behandlas.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 162. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2022, § 130, där följande 
föreslås:  

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan om prövning av ansvarsfrihet och 
föreslår i skrivelse den 24 augusti 2022 kommunfullmäktige att bevilja direktionen 
och dess ledamöter i Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för 2021. 

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta presidiets förslag, och finner att 
så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Tolkförmedling Väst 

_____________________ 
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§ 154/2022   Dnr: KS 2022-312 

Tolkförmedling Väst - budget och verksamhetsplan 2023 - 2025 
Kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan 2023 – 2025 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Ärendet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände förslaget till budget och 
verksamhetsplan 2023 – 2025 den 20 maj 2022 och översände det den 3 juni 2022 
för samråd med medlemskommunerna. Beslut om fastställande sker på 
direktionens möte den 30 september 2022. 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet bedriver även 
översättningsverksamhet. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan den 1 april 
2013 och består av totalt 43 medlemmar, där alla kommuner i Sjuhärad ingår. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 juli 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2022, § 
187. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 augusti 2022, § 146, där följande 
föreslås: 

Budget och verksamhetsplan 2023 – 2025 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

Beslut skickas slutligt till 
Tolkförmedling Väst 

_____________________ 
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§ 155/2022   Dnr: KS 2022-318 

Reglemente för och överenskommelse enligt kommunallagen 
om gemensam överförmyndarnämnd med Varberg och 
Falkenberg 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Överenskommelse enligt 9 kap. 22 § 
kommunallagen (2017:725) för Falkenbergs kommuns, Marks kommuns och 
Varbergs kommuns gemensamma överförmyndarnämnd. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen. 

3. Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 
4. Kommunfullmäktige upphäver Överförmyndarnämnden i Marks kommuns 

reglemente, beslutat den 16 december 2021, § 225. 

Beslut 3 och 4 gäller från och med den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022, § 120, beslut om att inrätta en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Varbergs kommun och 
Falkenbergs kommun. Nu fråga om att träffa överenskommelse med övriga 
kommuner om den gemensamma nämnden, samt att anta reglemente. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 4 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2022, § 
183. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 31 augusti 2022, § 142, där följande 
föreslås: 

1. Kommunfullmäktige antar Överenskommelse enligt 9 kap. 22 § 
kommunallagen (2017:725) för Falkenbergs kommuns, Marks kommuns och 
Varbergs kommuns gemensamma överförmyndarnämnd. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 
underteckna överenskommelsen. 

3. Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 
4. Kommunfullmäktige upphäver Överförmyndarnämnden i Marks kommuns 

reglemente, beslutat den 16 december 2021, § 225. 

Beslut 3 och 4 gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Lo Göthberg Larsson (MP), Maria Aronsson Dahl (L) och Tomas Johansson (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Beslut skickas slutligt till 

Falkenbergs kommun 

Varbergs kommun 

Överförmyndarnämnden i Marks kommun 

________________________________ 
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§ 156/2022   Dnr: KS 2022-200 

Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 
Kommunfullmäktiges beslut 
Marks kommun tecknar Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen. 

Beslutet gäller med förbehåll. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 
avtalet. 

FÖRBEHÅLL 

Avtalet ska revideras inom ett år från det att avtalet börjar gälla på så sätt att det 
framgår att kommunen medverkar i vård som regionen ansvarar för, dels när 
kommunen utför insatser som är specialistvård, dels när kommunen utför annan 
vård för regionens räkning samt de ekonomiska förutsättningarna för respektive 
fråga. Annars upphör avtalet att gälla den 31 december 2023. 

MOTIVERING 

Kommunen riskerar att genom tecknande av avtalet förplikta sig att fullgöra 
vårdinsatser som går utanför den kommunala kompetensen.  

Det saknas också reglering av ekonomisk ersättning för när kommunen utför 
specialistvård eller annan vård för regionens räkning. 

Dessa frågor måste regleras tydligt för att Marks kommun ska kunna ställa sig 
bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal. 

För att möjliggöra fortsatt samverkan med regionen i de delar som det finns 
lagkrav, tecknar ändå kommunen avtalet. Avtalet förenas dock med förbehåll för 
att de brister som avtalet innehåller ska kunna åtgärdas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 
reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). 
Västra Götalandsregionen och VästKom har tagit fram ett reviderat förslag till 
hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för beslut.  

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har ställt sig bakom förslaget till 
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och 
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rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut samt teckna avtal med Västra 
Götalandsregionen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 juli 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2022, § 
184. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 augusti 2022, § 143, där följande 
föreslås:  

Marks kommun tecknar Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen. 

Beslutet gäller med förbehåll. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 
avtalet. 

FÖRBEHÅLL 

Avtalet ska revideras inom ett år från det att avtalet börjar gälla på så sätt att det 
framgår att kommunen medverkar i vård som regionen ansvarar för, dels när 
kommunen utför insatser som är specialistvård, dels när kommunen utför annan 
vård för regionens räkning samt de ekonomiska förutsättningarna för respektive 
fråga. Annars upphör avtalet att gälla den 31 december 2023. 

MOTIVERING 

Kommunen riskerar att genom tecknande av avtalet förplikta sig att fullgöra 
vårdinsatser som går utanför den kommunala kompetensen.  

Det saknas också reglering av ekonomisk ersättning för när kommunen utför 
specialistvård eller annan vård för regionens räkning. 

Dessa frågor måste regleras tydligt för att Marks kommun ska kunna ställa sig 
bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal. 

För att möjliggöra fortsatt samverkan med regionen i de delar som det finns 
lagkrav, tecknar ändå kommunen avtalet. Avtalet förenas dock med förbehåll för 
att de brister som avtalet innehåller ska kunna åtgärdas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

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

Beslut skickas slutligt till 

Västra Götalandsregionen 

VästKom 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

Barn- och utbildningsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

___________________________ 
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§ 157/2022   Dnr: KS 2022-199 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård 
Kommunfullmäktiges beslut 
Marks kommun antar Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbunds 
rekommendation att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård. 

Marks kommun påtalar vikten av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
kommun och region inom primärvården samt redovisa ekonomiska konsekvenser i 
färdplanen.  

Ärendet 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Färdplanen är 
en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg.  

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har ställt sig bakom förslaget Färdplan 
– länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar 
medlemskommunerna att ta beslut. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 juli 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2022, § 
185. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 augusti 2022, § 144, där följande 
föreslås:  

Marks kommun antar Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbunds 
rekommendation att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård. 

Marks kommun påtalar vikten av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
kommun och region inom primärvården samt redovisa ekonomiska konsekvenser i 
färdplanen.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 



Sida 38(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-09-22   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 

Barn- och utbildningsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

________________________ 
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§ 158/2022   Dnr: KS 2018-616 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (KD) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Agneta Bergeld (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Frågan om att utse ny ledamot i socialnämnden bordläggs till nästa sammanträde i 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Agneta Bergeld (KD) har i skrivelse 20 juni 2022 begärt att bli entledigad från 
uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en   
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om  
det inte finns skäl emot det.  
  
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval   
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som   
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till   
ersättare. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) föreslår att frågan om att utse ny ledamot i socialnämnden 
bordläggs till nästa sammanträde i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Agneta Bergeld (KD) från 
uppdraget som ledamot i socialnämnden och finner att så sker.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ledamot i 
socialnämnden och finner att så sker.   

 

Beslut skickas till 
Agneta Bergeld 

_______________ 
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§ 159/2022   Dnr: KS 2018-620 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 
äldreomsorgsnämnden (M) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Annelie Johansson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 
äldreomsorgsnämnden. 

Frågan om att utse ny ersättare i äldreomsorgsnämnden bordläggs till nästa 
sammanträde i kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Annelie Johansson (M) har i skrivelse 21 juli 2022 begärt att bli entledigad från 
uppdraget som ersättare i äldreomsorgsnämnden. 

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 frågan om att utse ny ersättare i 
äldreomsorgsnämnden bordläggs till nästa sammanträde i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Annelie Johansson (M) entledigas från uppdraget som 
ersättare i äldreomsorgsnämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ersättare i 
äldreomsorgsnämnden, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Annelie Johansson 

_______________ 
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§ 160/2022   Dnr: KS 2018-343 115 

Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (V) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Didrik Jenninger, Hyssna, utses som ny nämndeman i Borås tingsrätt till och med 
den 31 december 2023. 

Ärendet 
Madeléne Jensen har den 7 juli 2022 entledigats från sitt uppdrag som nämndeman 
i Borås tingsrätt. Med anledning av detta hemställer tingsrätten om att ny 
nämndeman utses fram till och med den 31 december 2023. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) föreslår att Didrik Jenninger, Hyssna, utses som ny nämndeman i 
Borås tingsrätt till och med den 31 december 2023.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Didrik Jenninger 
Borås tingsrätt 
 

_______________ 
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§ 161/2022   Dnr: KS 2018-616 101  

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden (V) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Eva Gustafsson, Kinna, utses som ersättare i socialnämnden. 

Ärendet 
Madeléne Jensen (V) har i kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2022 entledigats 
från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

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 Eva Gustafsson, Kinna, utses som ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Eva Gustafsson, Kinna, som 
ersättare i socialnämnden och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Eva Gustafsson 

_______________ 
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§ 162/2022   Dnr: KS 2018–728 046 

Entledigande av revisor (M) och revisorssuppleant (S) i 
stiftelsen Marks kommuns Samfond 1 
Kommunfullmäktiges beslut 
Marijke Hallencreutz (M) entledigas från uppdraget som revisor i stiftelsen Marks 
kommuns Samfond 1. 

Eva Ryberg (S) entledigas från uppdraget som revisorssuppleant i stiftelsen Marks 
kommuns Samfond 1. 

Ärendet 
Enligt bokföringslagen blir en stiftelse, som vid ingången av ett 
räkenskapsår har ett marknadsvärde på tillgångarna reducerat med 
skulderna som sammanlagt överstiger 1 500 000 kr, bokföringsskyldig och 
måste därmed upprätta årsredovisning. Det har konstaterats att stiftelsen 
Marks kommuns Samfond 1:s tillgångar reducerat med skulderna 
överstiger 1 500 000 kr vid ingången av 2022. Det innebär i sin tur att 
revisionen ska göras av så kallad kvalificerad revisor. Efter upphandling har 
revisionsbolaget Öhrlings PwC utsetts till kvalificerad revisor för stiftelser 
som förvaltas av Marks kommun. 
 
Marijke Hallencreutz (M) och Eva Ryberg (S) ska därför entledigas från sina 
uppdrag som revisor och revisorssuppleant i stiftelsen Marks kommuns Samfond 1. 

 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår att Marijke Hallencreutz (M) entledigas från uppdraget som 
revisor i stiftelsen Marks kommuns Samfond 1. 

Ordförande frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Ordförande föreslår att Eva Ryberg (S) entledigas från uppdraget som 
revisorssuppleant i stiftelsen Marks kommuns Samfond 1. 

Ordförande frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Marijke Hallencreutz 
Eva Ryberg 
Marks kommuns Samfond 1 
_______________ 

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=223672
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§ 163/2022   Dnr: KS 2018–728 046 

Val av auktoriserad revisor i stiftelsen Marks kommuns 
Samfond 1 
Kommunfullmäktiges beslut 
Peter Olofsson Wank, genom revisionsbolaget Öhrlings PwC, utses till auktoriserad 
revisor för stiftelsen Marks kommuns Samfond 1. 

Ärendet 
Enligt bokföringslagen blir en stiftelse, som vid ingången av ett 
räkenskapsår har ett marknadsvärde på tillgångarna reducerat med 
skulderna som sammanlagt överstiger 1 500 000 kr, bokföringsskyldig och 
måste därmed upprätta årsredovisning. Det har konstaterats att stiftelsen 
Marks kommuns Samfond 1:s tillgångar reducerat med skulderna 
överstiger 1 500 000 kr vid ingången av 2022. Det innebär i sin tur att 
revisionen ska göras av så kallad kvalificerad revisor. Efter upphandling har 
revisionsbolaget Öhrlings PwC utsetts till kvalificerad revisor för stiftelser 
som förvaltas av Marks kommun. 
 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att Peter Olofsson Wank, genom revisionsbolaget Öhrlings PwC, 
utses till auktoriserad revisor för stiftelsen Marks kommuns Samfond 1. 

Ordförande frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Peter Olofsson Wank 

_______________ 
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