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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-20 

Tid:   Torsdag den 10 oktober 2022, klockan. 18:00 – 19:50. Paus 
klockan 18:45 - 19:15 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal konferenscenter, Rydal 

Beslutande:  (M) Tomas Ekberg 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Ann Iberius Orrvik 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (M) Rolf Skarin 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (M) Peter Branshøj 

 (M) Kerstin Weimman Lindén 

 (C) Ulla Maj Persson tjänstgör för Mikael Larsson 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Eva-Karin Torhem Arnell 

 (C) Gisella Olsson 

 (C) Stefan Brunander 

 (L) Niclas Svedberg tjänstgör för Maria Aronsson Dahl 

 (KD) Martin Andersson tjänstgör för Elise Arnell 

 (KD) Per-Olof Hermansson 

 (KD) Nicolette Nadj 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

 (S) Pauli Kuitunen tjänstgör för Jessica Rodén 

 (S) Tuula Vähäniemi tjänstgör för Peter Landgren 

 (S) AnnSofi Tureson 

 (S) Bo Petersson 

 (S) Ulla Lätt 

 (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Karl-Gustav Wiberg tjänstgör för Helen Eriksson 

 (S) Håkan Andersson 

 (S) Helena Johansson 
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 (S) Yasin Abbes 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Efkan Üstündag 

 (S) Birgitta Andersson 

 (S) Niklas Emnér 

 (S) Agnetha Rodén 

 (V) Karin Jageby 

 (V) Arthur Thiry 

 (V) Beatrix Wiberg 

 (V) Freddy Jensen 

 (MP) Lo Göthberg Larsson 

 (SD) Glenn Glansin 

 (SD) Inga Maj Krüger 

 (SD) Sara Lindwall 

 (SD) Mikael Ljunggren 

 (SD) Ulf Gustavsson 

 (SD) Roger Lundstedt 

 (SD) Bo Kindström 

 (SD) Siv Scarborough tjänstgör för Peter Flink 

 (SD) Yvonne Kindström 

 (SD) Kathrin Larsson tjänstgör för Jarl Krüger 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(L) Niklas Herneryd 
(MP) Lars-Olof Sandberg 
(S) Rainer Lohager 
(S) Fredrik Tureson 
(C) Pontus Johansson 
(C) Pernilla Abrahamsson 
(KD) Ailen Andersson 
(M) Carl Ljungström 
(M) Charlotta Bornefalk 
(M) Anders Lilliestam 
(S) Daria Johnsson 
(M) Hampus Lepp 
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(S) Ann Christin Asp 
(V) Madeleine Nielsen 
(V) Johan Ljunggren 
(MP) Anna Stjernström 
(SD) Lucas Lindvall 
(SD) Thomas Gunnarsson 
(SD) David Strömgård 
  
 Tjänstepersoner 
 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör  
 Erika Hurtig Kanslichef  
 Viva Tallberg Kommun-

sekreterare 
 

 Lars Landrö Utredare och 
sekreterare 

 

Utses att justera: Kerstin Weimman Lindén (M), Bo Petterson (S) och Rolf Skarin (M) 
ersättare. 

Justeringens plats och tid: Rydals konferenscenter, Rydal den 20 oktober 2022 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 164 - 179 

Lars Landrö 

Ordförande 

Pär-Erik Johansson (M)                  §§ 164 - 167                            

 Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell (C)           §§ 168 - 179 
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Justerande 

Kerstin Weimman Lindén (M) 

Justerande 

Bo Pettersson (S) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-10-20, §§ 164 - 179 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-10-21 Datum för anslags 

nedtagande 2022-11-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Mandatperiodens första sammanträde § 164 

Förändring av ärendelistan § 165 

Redovisning av meddelanden § 166 

Val av kommunfullmäktiges presidium § 167 

Val av revisorer § 168 

Val av kommunfullmäktiges valberedning § 169 

Val av kommunfullmäktiges demokratiberedning § 170 

Val av kommunstyrelse och presidium § 171 

Ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och 
för nämnderna för mandatperioden 2022 - 2026 

§ 172 

Fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden (M) § 173 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (KD) § 174 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) § 175 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund (S) 

§ 176 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C) § 177 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i 
MBAB (S) 

§ 178 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i 
Viskastrand AB (S) 

§ 179 
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§ 164/2022     

Mandatperiodens första sammanträde 
Ålderspresidenten Pär-Erik Johansson (M) önskar alla välkomna och förklarar 
dagens fullmäktigesession för öppnat. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 8(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165/2022     

Förändring av ärendelistan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillägg görs i ärendelistan: 

- Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund (S) 
- Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C) 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i MBAB (S) 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i Viskastrand AB 

(S) 

 
Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår at följande tillägg görs i ärendelistan: 

- Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund (S) 
- Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C) 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i MBAB (S) 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i Viskastrand AB 

(S) 
 

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

 
Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 166/2022 

Redovisning av meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisning av meddelanden noteras 

Under perioden 2022-09-23 – 2022-10-20 har följande meddelanden inkommit: 

- Kallelse till kommunstyrelsen 2022-10-21 
- Boråsregionen direktionsprotokoll 2022-09-16 § 64 reviderad modell samt 

utlysning av delregionala medel 
- Kallelse till kommunstyrelsen 2022-10-26 

Beslutsgång 

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

 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 

 

 

  



Sida 10(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167/2022   Dnr: KS 2022-395 

Val av kommunfullmäktiges presidium 20 oktober 2022 –  
14 oktober 2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till kommunfullmäktiges ordförande utses Eva-Karin Torhem Arnell (C) 

Till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande utses Rolf Skarin (M) 

Till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande utses AnnSofi Tureson (S) 

Ärendet 
Enligt 5 kap 11 § kommunallagen ska fullmäktige bland sina ledamöter välja en 
ordförande och en eller flera vice ordförande. Fullmäktige bestämmer tiden för 
uppdragen.  

Enligt den av kommunfullmäktige den 21 november 2019, § 181, antagna 
arbetsordningen för fullmäktige gäller enligt 3 § följande: De år val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland ledamöterna 
en ordförande samt en förste och en andra vice ordförande, som tillsammans utgör 
fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet 
med nyvalda fullmäktige.  

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.  

Ledamöternas förslag till beslut och beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Eva-Karin Torhem Arnell (C) utses till 
ordförande. 

Ålderspresidenten frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 

Tomas Ekberg (M) föreslår att Rolf Skarin (M) utses till 1:e vice ordförande. 

Ålderspresidenten frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

Niklas Emnér (S) föreslår att AnnSofi Tureson (S) utses till 2:e ordförande. 

Ålderspresidenten frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 
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§ 168/2022   Dnr: KS 2022-449 

Val av revisorer för mandatperioden 2022 - 2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Ledamöter 
Marijke Hallencreutz (M) 
Eva Ryberg (S) 
Kenneth Sölvebring (S) 
Kurt Frilén (C) 
Carina Gustavsson (SD) 
Madeleine Persson (KD) 
 

Ordförande 
Marijke Hallencreutz (M) 
 
Vice ordförande 
Eva Ryberg (S) 

Ärendet 
Enligt den av kommunfullmäktige den 26 september 2019, § 137, antagna 
revisionsreglemente för Marks kommun gäller enligt 3 § förste stycket följande: 
Kommunen har sex revisorer som efter allmänna valet utses av fullmäktige för en 
mandatperiod.  
 
Vidare gäller enligt 6 § att: Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige 
bestämmer en ordförande och en vice ordförande. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår Madeleine Persson. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att Marijke Hallencreutz (M) och Hillevi Olsson Laurell 
(M) utses till ledamöter.  

Niklas Emnér (S) föreslår att Eva Ryberg (S) och Kenneth Sölvebring (S) utses till 
ledamöter. Ulf Dahlberg föreslår vidare att Eva Ryberg utses till vice ordförande. 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Kurt Frilén utses till ledamot. 

Glenn Glansin (SD) föreslår att Carina Gustavsson (SD) utses till ledamot. 

Tomas Ekberg  (M) föreslår Marijke Hallencreutz (M) som ordförande. 
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Niklas Emnér (S) föreslår Eva Ryberg (S) som vice ordförande 
 

Dagens sammanträde 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar nomineringen till att sju personer har föreslagits, och det 
är sex revisorer som ska utses. Därför genomförs sluten omröstning. 

Omröstning genomförs och rösterna räknas. 

Resultatet blev följande: 

Marijke Hallencreutz (M) 51 röster, 
Eva Ryberg (S) 50 röster, 
Kenneth Sölvebring (S), 47 röster, 
Kurt Frilén (C) 50 röster, 
Carina Gustavsson (SD) 43 röster 
Madeleine Persson (KD) 36 röster 
Hillevi Olsson Laurell (M) 29 röster 

Ordförande finner att följande personer har valts: 

Marijke Hallencreutz (M) 
Eva Ryberg (S) 
Kenneth Sölvebring (S) 
Kurt Frilén (C) 
Carina Gustavsson (SD) 
Madeleine Persson (KD) 
 

Ordförande 

Ordförande frågar om Marijke Hallencreutz (M) utses som ordförande, och finner att 
så sker. 

Vice ordförande 

Ordförande frågar om Eva Ryberg (S) utses som vice ordförande, och finner att så 
sker. 

Beslut skickas till 
Revisionen 
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§ 169/2022   Dnr: KS 2022-397 

Val av kommunfullmäktiges valberedning 20 oktober 2022 –  
14 oktober 2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöter 
C – Tommy Västerteg 
KD – Per-Olof Hermansson 
L – Jan Karlsson 
M – Pär-Erik Johansson 
MP – Lo Göthberg Larsson 
S – AnnSofi Tureson 
SD – Glenn Glansin 
V – Karin Jageby 
 

Ersättare  
C – Lina Dotevall 
KD – Lars-Inge Andersson 
L – Uno Johansson 
M – Hampus Lepp 
MP – Lars-Olof Sandberg 
S – Efkan Üstündag 
SD – Roger Lundstedt 
V – Freddy Jensen 
 

Ordförande 
AnnSofi Tureson (S) 
 

Vice ordförande 
Pär-Erik Johansson (M) 
 

Ärendet 
Enligt den av kommunfullmäktige den 21 november 2019, § 181, antagna 
arbetsordningen för fullmäktige gäller enligt 48 § följande: 

Kommunfullmäktige ska på sitt första sammanträde med nyvalda fullmäktige välja 
en valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen ska ha en ledamot och en ersättare från respektive parti som är 
representerat i kommunfullmäktige. 
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Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

 
Ledamöternas förslag till beslut och beslutsgång 
Gruppledare och ledamöter för respektive parti lämnar förslag på ledamot och 
ersättare i valberedningen för mandatperioden. 

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

Valberedningens ordförande 
Niklas Emnér (S) föreslår att AnnSofi Tureson (S) utses till ordförande. 
 
Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Valberedningens vice ordförande 
Tomas Ekberg (M) föreslår att Pär-Erik Johansson (M) utses till vice ordförande. 
 
Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Ledamöter och ersättare i valberedningen 

_______________ 
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§ 170/2022   Dnr: KS 2022-396 

Val av kommunfullmäktiges demokratiberedning  
20 oktober 2022 – 14 oktober 2026 
 
Beslutsrubrik 
Ledamöter 
C – Eva-Karin Torhem Arnell 
KD –  
L – Johan Lepp 
M – Rolf Skarin  
MP – Lars-Olof Sandberg 
S – Anita Lomander 
SD – Roger Lundstedt 
V – Pia Eklund 
 

Ersättare  
C – Gisella Olsson 
KD –  
L – Egon Svensson 
M – Kerstin Weimman Lindén 
MP – Veronica Trépagny 
S – Ulla Lätt 
SD – Lucas Lindwall 
V – Madeleine Nielsen 
 

Ordförande 
Eva-Karin Torhem Arnell (C) 
 

Vice ordförande 
Rolf Skarin (M) 
 

Ärendet 
Enligt den av kommunfullmäktige den 21 november 2019, § 181, antagna 
arbetsordningen för fullmäktige gäller enligt 49 § följande: 

På sitt första sammanträde med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
demokratiberedning för den löpande mandatperioden.  
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Demokratiberedningen ska ha en ledamot och en ersättare från respektive parti 
som är representerat i kommunfullmäktige. 

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande ska ingå som två av ledamöterna och 
er ordförande respektive vice ordförande i beredningen. 

Ledamöternas förslag till beslut och beslutsgång 
Gruppledare och ledamöter för respektive parti lämnar förslag på ledamot och 
ersättare i demokratiberedningen för mandatperioden. 

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

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att Kristdemokraternas förslag till ledamot och 
ersättare bordläggs till nästa sammanträde.  

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

 
Beslut skickas till 
Demokratiberedningens ledamöter och ersättare 

_______________ 
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§ 171/2022   Dnr: KS 2022-398 

Val av kommunstyrelse och presidium för perioden  
20 oktober 2022 – oktober 2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ledamöter 
1 – Ulf Dahlberg (S) 
2 – Helen Eriksson (S) 
3 – Pauli Kuitunen (S) 
4 – Anita Lomander (S) 
5 – Efkan Üstündag (S) 
6 – Lena Ferm Hansson (C) 
7 – Stefan Brunander (C) 
8 – Arthur Thiry (V) 
9 – Tomas Ekberg (M) 
10 – Tomas Johansson (M) 
11 – Anders Lilliestam (M) 
12 – Glenn Glansin (SD) 
13 – Bo Kindström (SD) 
14 – Mikael Ljunggren (SD) 
15 – Lars-Inge Andersson (KD) 
 

Ersättare, personliga 
1 – Agnetha Rodén (S) 
2 – Gunnar Nilsson (S) 
3 – Ulla Lätt (S) 
4 – Lo Göthberg Larsson (MP) 
5 – Maria Aronsson Dahl (L) 
6 – Anders Andersson (C) 
7 – Gisella Olsson (C) 
8 – Karin Jageby (V) 
9 – Elise Benjaminsson (M) 
10 – Pär-Erik Johansson (M) 
11 – Rolf Skarin (M) 
12 – Peter Flink (SD) 
13 – Sara Lindwall (SD) 
14 – Lennart Svensson (SD) 
15 – Nicolette Nadj (KD) 
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Ordförande 
Ulf Dahlberg (S) 
 
Vice ordförande 
Tomas Ekberg (M) 
 

Ärendet 
Enligt kommungemensamt reglemente § 14 räknas kommunstyrelsens 
mandatperiod från och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 
sammanträder första gången valåret och valet förrättas. Mandatperioden gäller till 
och med det sammanträde då val av ny kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

 
Ledamöternas förslag till beslut och beslutsgång 
Partigrupperna lämnar förslag på 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen 
för perioden 20 oktober 2022 till och det sammanträde då val av ny 
kommunstyrelsen förrättas nästa gång. 

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

Ordförande 
Niklas Emnér föreslår att Ulf Dahlberg (S) utses till ordförande i kommunstyrelsen. 
Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 
 
Vice ordförande 
Magnus Lilliecrona föreslår att Tomas Ekberg (M) utses till vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 
Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 
 
 

 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

_______________ 
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§ 172/2022   Dnr: KS 2022-398 

Ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och för 
nämnderna för mandatperioden 2022 - 2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
För inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna ska följande gälla, 
om inte annat föreskrivs i lag eller författning:  

A    I första hand inkallas vald personlig ersättare.  

B    Kan personlig ersättare inte tjänstgöra inkallas annan ersättare inom samma 
      parti, i den ordningen som de upptagits i protokollet.  
 
C    Vid förhinder för ersättare inom samma parti tillämpas följande   
      inkallelseordning:  
 
      Ordinarie  Ersättare  
      C   S, L, KD, V, M  
      KD   - 
      L   C, S, MP, V 
      M   SD, KD, L        
      MP  V, C, S, L, KD 
      S   C, V, L, MP, KD, M              
      SD   M     
      V   S, C, MP, L     
          

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska inför varje mandatperiod besluta om ordning för inkallande 
av ersättare för kommunstyrelsen och för nämnderna. 

Enligt kommunfullmäktige den 16 december 2021, § 214, antagna kommun-
gemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun 25 §, ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt.  
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Ledamöternas förslag till beslut och beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

För inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna ska följande gälla, 
om inte annat föreskrivs i lag eller författning:  

A    I första hand inkallas vald personlig ersättare.  

B    Kan personlig ersättare inte tjänstgöra inkallas annan ersättare inom samma 
      parti, i den ordningen som de upptagits i protokollet.  
 
C    Vid förhinder för ersättare inom samma parti tillämpas särskilt bestämd   
      Inkallelseordning 

Varje parti lämnar förslag på ordning för inkallande av ersättare. 

Förslagen antas. 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att Kristdemokraternas inkallelseordning 
bordläggs till nästa sammanträde.  

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173/2022   Dnr: KS 2018-620 101 

Fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnden (M) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

 

Ärendet 
Annelie Johansson (M) har i kommunfullmäktiges beslut den 22 september 
2022 entledigats från uppdraget som ersättare i äldreomsorgsnämnden.  
 
I samma beslut bordlades frågan om att utse ny ersättare. 

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

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg ber om att få bordlägga ärendet till novembermötet. 

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

Beslut skickas till 
Äldreomsorgsnämnden 

  



Sida 22(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174/2022   Dnr: KS 2018-616 101 

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden (KD) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Åsa Seger (KD) utses som ledamot i Socialnämnden 

Ärendet 
Agneta Bergeld (KD) har i kommunfullmäktiges beslut den 22 september 
2022 entledigats från uppdraget som ledamot i socialnämnden.  
 
I samma beslut bordlades frågan om att utse ny ledamot. 

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

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att Åsa Seger (KD) utses som ledamot i 
socialnämnden. 

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

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175/2022   Dnr: KS 2022-395 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Jessica Rodén (S) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Jessica Rodén (S) har i skrivelse den 9 oktober 2022 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om 
det inte finns skäl emot det. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Jessica Rodén från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige, och finner att så sker. 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot. 

 

Beslut skickas till 
Jessica Rodén 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176/2022   Dnr: KS 2022-442 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i direktionen 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Jessica Rodén (S) entledigas från uppdraget som ledamot i direktionen i 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

Ulf Dahlberg (S) utses som ledamot i direktionen i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 

Ärendet 
Jessica Rodén (S) har i skrivelse den 9 oktober 2022 avsagt sig sina 
uppdrag Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
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.  
 
Enligt 5 § i förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund ska Marks kommun välja en ledamot och en ersättare till 
kommunalförbundets direktion. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Emnér (S) föreslår att Ulf Dahlberg (S) utses som ledamot i direktionen i 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Jessica Rodén (S) från 
uppdraget som ledamot i direktionen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Ulf Dahlberg (S) som ledamot i 
direktionen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Jessica Rodén 
Ulf Dahlberg 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 



Sida 25(27) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177/2022   Dnr: KS 2022-395 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (C) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Mikael Larsson (C) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Mikael Larsson (C) har i skrivelse den 10 oktober 2022 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om 
det inte finns skäl emot det. 

 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Mikael Larsson från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige, och finner att så sker. 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot. 

 

Beslut skickas till 
Mikael Larsson 
Länsstyrelsen 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178/2022   Dnr: KS 2018–708 107 

 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i 
Marks Bostad AB (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ulf Dahlberg (S) entledigas från uppdraget som ledamot tillika ordförande i Marks 
Bostad AB. 

Lisa Dahlberg (S) utses som ledamot tillika ordförande i Marks Bostad AB. 

Ärendet 
Ulf Dahlberg (S) har i skrivelse den 14 oktober 2022 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot tillika ordförande i Marks Bostad AB.  
 
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 
Niklas Emnér (S) föreslår att Lisa Dahlberg (S) utses som ledamot tillika ordförande 
i Marks Bostad AB. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Ulf Dahlberg (S) från 
uppdraget som ledamot tillika ordförande i Marks Bostad AB, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Lisa Dahlberg (S) som ledamot 
tillika ordförande i Marks Bostad AB. 

Beslut skickas till 
Ulf Dahlberg 
Lisa Dahlberg 
Marks Bostad AB 
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2022-10-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 179/2022   Dnr: KS 2020-681 107 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i 
Viskastrand AB (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ulf Dahlberg (S) entledigas från uppdraget som ledamot tillika ordförande i 
Viskastrand AB. 

Lisa Dahlberg (S) utses som ledamot tillika ordförande i Viskastrand AB. 

Ärendet 
Ulf Dahlberg (S) har i skrivelse den 19 oktober 2022 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot tillika ordförande i Viskastrand AB.  
 
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 
Niklas Emnér (S) föreslår att Lisa Dahlberg (S) utses som ledamot tillika ordförande 
i Viskastrand AB. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Ulf Dahlberg (S) från 
uppdraget som ledamot tillika ordförande i Viskastrand AB, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Lisa Dahlberg (S) som ledamot 
tillika ordförande i Viskastrand AB. 

Beslut skickas till 
Ulf Dahlberg 
Lisa Dahlberg 
Viskastrand AB 
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