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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-27 

Tid:   Torsdag den 27 oktober 2022, klockan 18:00 – 20.28. Paus 
klockan 19.12 – 19.30 och klockan 20.03 – 20.10. 

Plats: 
 

  

Beslutande:  (M) Tomas Ekberg 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Ann Iberius Orrvik 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Elise Benjaminsson §§ 180 - 189 

 (M) Charlotta Bornefalk §§ 190 – 200 

 (M) Rolf Skarin 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Hampus Lepp tjänstgör för Magnus Lilliecrona 

 (M) Peter Branshøj 

 (M) Kerstin Weimman Lindén 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (C) Ulla-Maj Persson tjänstgör för Mikael Larsson 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Eva-Karin Torhem Arnell 

 (C) Gisella Olsson 

 (C) Stefan Brunander 

 (L) Maria Aronsson Dahl 

 (KD) 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) Helen Eriksson 

 (S) Håkan Andersson 
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 (S) Helena Johansson 

 (S) Yasin Abbes §§ 180 – 191 

 (S) Rainer Lohager §§ 192 – 200 

 (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) -  

 (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 §§ 180 – 191 
(S) Petra Vogel 
(S) Fredrik Tureson 
(C) Pontus Johansson 
(KD) Martin Andersson 
(KD) Ailen Andersson 
(M) Charlotta Bornefalk §§ 180 – 189 
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(M) Carl Ljungström 
(S) Daria Johnsson 
(L) Niclas Svedberg 
(MP) Anna Stjernström 
(SD) Lucas Lindvall 
(SD) Thomas Gunnarsson 
(S) Karl-Gustaf Wiberg 
  
 Övriga närvarande från revisionen 
 Marijke Hallencreutz (M) 
 Eva Ryberg (S) 
 Kenneth Sölvebring (S) 
  
  
  
 Tjänstepersoner 
 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör §§ 180 – 189 
 Erika Hurtig Kanslichef §§ 180 – 200 
 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 180 – 187 
    

Utses att justera: Pauli Kuitunen (S) och Peter Branshøj (M). Ersättare Rolf Skarin (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-11-07 klockan 15.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 180 – 200 

Lars Landrö 

Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell (C) 

Justerande 

Pauli Kuitunen (S) 

Justerande 

Peter Branshøj (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27, §§ 180 – 200 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-11-08 Datum för anslags 

nedtagande 2022-11-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 180 

Redovisning av meddelanden § 181 

Information om remiss av nya motioner § 182 

Anmälan av nya medborgarförslag § 183 

Inkomna enkla frågor § 184 

Inkomna interpellationer § 185 

Valda revisorers utlåtande över delårsrapport 2022 för 
Marks kommun 

§ 186 

Delårsrapport 2022 för Marks kommun § 187 

Svar på motion om etablering av barntrafikskola § 188 

Begäran om byggstart och utökad budget för 
investeringsprojekt nybyggnad förskola i Skene 

§ 189 

Antagande av detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1 § 190 

E-förslag i Marks kommun § 191 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd § 192 

Styrdokument avseende partipolitisk information och besök i 
kommunens verksamheter 

§ 193 

Partistöd 2023 § 194 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare, ledamot och 
ordförande i krisledningsnämnden (S) 

§ 195 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 
krisledningsnämnden (S) 

§ 196 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) § 197 

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

§ 198 

Val av ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning (KD) 

§ 199 
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Entledigande och fyllnadsval av ledamot i 
krisledningsnämnden (L) 

§ 200 
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§ 180/2022    

Förändring av ärendelistan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande tillägg görs i ärendelistan: 

- Entledigande och fyllnadsval av ersättare, ledamot och ordförande i 
krisledningsnämnden (S) 

- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden (S) 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) 
- Medborgarförslag om trafiksäkerhet vid Strömskolan 
- Inkallelseordning för Kristdemokraterna 
- Val av ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning 

(KD) 
- Entledigande och fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden (L) 

 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår at följande tillägg görs i ärendelistan: 

- Entledigande och fyllnadsval av ersättare, ledamot och ordförande i 
krisledningsnämnden (S) 

- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i krisledningsnämnden (S) 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) 
- Medborgarförslag om trafiksäkerhet vid Strömskolan 
- Inkallelseordning för Kristdemokraterna 
- Val av ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning 

(KD) 
- Entledigande och val av ledamot i krisledningsnämnden (L) 

 

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

 

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 181/2022 

Redovisning av meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras 

Under perioden 2022-10-21 – 2022-10-27 har följande meddelanden inkommit: 

- Missiv Granskning IT styrning Marks kommun 
- Revisionsrapport granskning IT-styrning Marks Kommun 

Beslutsgång 

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

 

_______________ 
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§ 182/2022    

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.  

 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2022 inkom från 
Jan Karlsson (L) två motioner. 

- Motion om körkortsutbildning har av kommundirektören remitterats 
till barn- och utbildningsnämnden 

- Motion om anläggande av en arena för friidrott har av 
kommundirektören remitterats till kultur- och fritidsnämnden 

 
 

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

 

_______________  
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§ 183/2022   Dnr: KS 2022-10  

Anmälan av nya medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
KS 2022-10-102 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Ramhulta och Sätila överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-104 
Medborgarförslag om allaktivitetshus med mera i Kinna hotell överlämnas till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-111 
Medborgarförslag om trafiksäkerheten vid Strömskolan överlämnas till teknik- och 
servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska 
återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller 
december. 

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

 

Ärendet 
Enligt 38 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de 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 2022-10-102 
Medborgarförslag om cykelväg mellan Ramhulta och Sätila 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
KS 2022-10-104 
Medborgarförslag om allaktivitetshus med mera i Kinna hotell 
Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
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KS 2022-10-111 
Medborgarförslag om trafiksäkerheten vid Strömskolan 
Förslag: överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 

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

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

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

 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 184/2022   Dnr: KS 2022-34 

Inkomna enkla frågor 
 
Ärendet 
Under perioden 2022-09-23 – 2022-10-27 har inga enkla frågor inkommit. 

_______________ 
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§ 185/2022   Dnr: 2022-10 

Inkomna interpellationer 
Ärendet 
Under perioden 2022-09-22 – 2022-10-26 har inga interpellationer inkommit. 

______________ 
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§ 186/2022   Dnr: KS 2022-59 

Valda revisorers utlåtande över delårsrapport 2022 för Marks 
kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras. 

Ärendet 
Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultat i delårsrapport per 2022-08-31 
är förenlig med de mål kommunfullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som för verksamheten. Granskningen har utförts av sakkunniga som 
biträder revisorerna. 

Deras bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningens resultat 
framgår av bifogad revisionsrapport. 

Resultatet för perioden uppgår till 161,9 mnkr. Prognos för helåret pekar på ett 
positivt resultat om 91,9 mnkr. Balanskravet uppfylls för perioden och även för år 
2022. 

Revisorerna bedömer att: 

• Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. 

• Granskningen visar att det prognostiserade resultatet är förenligt med de 
finansiella mål som fullmäktige fastställt i Budget 2022–2023 med plan för 
2024–2025. 

• Granskningen visar att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med 
de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i Budget 2022–2023 med plan 
för 2024–2025. 

 
Dagens sammanträde 
Valda revisorers ordförande Marijke Hallencreutz (M) redogör för ärendet och 
kommenterar utlåtande över delårsrapport 2022 för Marks kommun. 

Ärendet diskuteras.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 
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§ 187/2022   Dnr: KS 2022-59 

Delårsrapport 2022 för Marks kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Delårsrapport 2022 för Marks kommun godkänns.  

Valnämndens driftbudget för 2022 utökas med 1 000 000 kronor samtidigt som 
budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser statsbidrag 
för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige.  

Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 2 300 000 kronor 
samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser 
statsbidraget utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

Status på uppdrag till nämnder och styrelser noteras.  

Nämnderna uppmanas att bedriva verksamheten inom budget med hänsyn till 
kommunfullmäktiges beslut § 126/2022 i samband med aprilrapporten. 

 

Ärendet 
Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader 
samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering om sina 
respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I samband med 
delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna gjort avseende 
ekonomiska frågor. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 september 2022, § 
224. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 161, där 
följande föreslås:  

Delårsrapport 2022 för Marks kommun godkänns. Valnämndens driftbudget för 
2022 utökas med 1 000 000 kronor sam tidigt som budgeterat ut jämningsbidrag 
ökas med motsvarande, beloppet avser statsbidrag för kommunernas medverkan 
vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. 
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Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 2 300 000 kronor sam 
tidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser 
statsbidraget utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden.  

Status på uppdrag till nämnder och styrelser noteras.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulf Dahlberg (S), Lars-Inge Andersson (KD), Håkan Andersson (S), Lena Ferm 
Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

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

 

Beslut skickas till 
- 

______________ 
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§ 188/2022   Dnr: KS 2019-367 51 

Svar på motion om etablering av barntrafikskola 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion om etablering av barntrafikskola avslås. 

 

Ärendet 
Den 26 april 2019 inkom en motion om etablering av barn trafikskola i Marks 
kommun från Natalia E Henriksson (SD). Motionen remitterades till barn - och 
utbildningsnämnden (BUN) som i sin tur har inhämtat teknik- och ser 
vicenämndens (TSN) synpunkter på motionen. Barn- och utbildningsnämnden 
ställer sig positiva till motionens idé. Nämnden bedömer dock inte att det finns 
organisatorisk kapacitet att bedriva sådan verksamhet i egen regi. Detta då 
nämnden för närvarande behöver fokusera på att leva upp till godkända nivåer 
inom sitt grunduppdrag. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022, § 
203. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 166, där 
följande föreslås:  

Motionen om etablering av barntrafikskola avslås.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

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

 

Beslut skickas till 
Motionären 

_______________ 
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§ 189/2022   Dnr: KS 2022–292 

Begäran om byggstart och utökad budget för 
investeringsprojekt nybyggnad förskola i Skene 
Kommunfullmäktiges beslut 
Investeringsbudget för projektet nybyggnad förskola i Skene utökas med 5 miljoner 
kronor till 50 miljoner kronor. 

Ärendet 
En ny förskola som ersätter Solgårdens förskola i Skene har projekterats. Förskolan 
rymmer 6 avdelningar om 20 barn vardera inklusive tillagningskök. Projektets 
förutsättningar är nu utredda så långt att nästa steg är att inleda byggnationen. 
Detaljplan har tagits fram för en placering av förskolan bredvid Lindängs 
äldreboende i Skene. Målet är att förskolan ska vara in flyttningsklar hösten 2023. 
Projektet finns upptaget i investeringsplanen i kommunfullmäktiges budget 2022–
2025 med en budget om 45 miljoner kronor. Budgeten för projektet föreslås utökas 
med 5 miljoner kronor till 50 miljoner kronor med anledning av senaste tidens 
prisökningar i byggbranschen vilka inte var kända i tidigare kalkyl. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 31 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2022, § 
217. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 172, där 
följande föreslås:  

Investeringsbudget för projektet nybyggnad förskola i Skene utökas med 5 miljoner 
kronor till 50 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD), Tomas Johansson (M), Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och 
finner att så sker. 
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Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
_______________ 
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§ 190/2022   Dnr: KS 2017–408 214 

Antagande av detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1 
Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1, antas enligt upprättat förslag med 
stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Ärendet 
2018-10-05 Plan- och byggnadsnämnden beslutade (på delegation) att gå på 
samråd.  

2019-03-06 Plan- och byggnadsnämnden beslutade att detaljplanen delas upp i två 
etapper och att hela området detaljplaneläggs.  

2021-06-18 Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning för etapp 1 
(norra delen).  

2022-06-17 Plan- och byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen enligt 
upprättat förslag. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 9 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022, § 
204. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 170, där 
följande föreslås:  

Detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1, antas enligt upprättat förslag med 
stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Håkan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

 

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 191/2022   Dnr: KS 2021–481 

E-förslag i Marks kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Marks kommun inför e-förslag.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:  
- förbereda för och genomföra ett införande av e-förslag.  
- ta fram riktlinjer för e-förslag som ska beslutas av kommunstyrelsen.  

Finansiering sker inom ram. 

Ärendet 
Den 12 januari 2019 lämnades ett medborgarförslag in till 
kommunledningskontoret där det föreslogs att Marks kommun ska införa e-förslag.  

E- förslag är på sam m a sätt som medborgarförslag en påverkanskanal. Det är ett 
sätt för kommunens invånare att få komma med förslag om förbättring och 
utveckling av kommunen. Formerna för att lämna förslaget och hanteringen av det i 
kommunens organisation är dock annorlunda än för medborgarförslag.  

Ett e-förslag, också kallad e-petition, lämnas på en digital plattform på kommunens 
webbplats. Andra intresserade kan gå in på plattform en och gilla, signera eller 
kommentera förslaget. Ett e- förslag kan tas upp till politisk behandling beroende 
på hur många invånare som tycker att det är ett bra förslag. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 juli 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022, § 
202. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 165, där 
följande föreslås:  

Marks kommun inför e-förslag.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:  
- förbereda för och genomföra ett införande av e-förslag.  
- ta fram riktlinjer för e-förslag som ska beslutas av kommunstyrelsen.  

Finansiering sker inom ram.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C) och Peter Branshøj (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

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

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen och alla nämnder 

_______________ 
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§ 192/2022   Dnr: KS 2021–482 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd ersätts med upprättat förslag. 

Redaktionell ändring görs så att första stycket under rubriken ”Uppgifter” börjar på 
följande sätt: ”Rådets uppgift är att vara en referensgrupp, en s.k. Advisory board, 
som ska diskutera…” 

Ärendet 
Reglemente och riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upprättades år 2016 
och gällde till och med år 2021. Styrdokumenten behöver därför lyftas på nytt för 
beslut. Vid översynen har ifrågasatts behovet av riktlinjer, då det även finns 
reglemente för näringslivsrådet liksom för övriga råd i kommunen. Förslag till 
ändrat reglemente har remitterats till näringslivsrådet den 19 januari 2022, § 22. 
Utifrån de inkomna remissvaren från näringslivsrådet såg kommunen på nytt över 
reglementet och har då samtidigt sett över strukturen för kommunens olika råd. 
Det resulterade i så stora ändringar i förslaget till reglemente att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 juni 2022, § 156, att förslaget på 
nytt behövde remitteras till näringslivsrådet. Ärendet behandlades vid 
näringslivsrådets sammanträde den 2 juni 2022, § 5. Inga remissvar har inkommit. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022, § 
205. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 162, där 
följande föreslås:  

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd ersätts med upprättat förslag. 
Redaktionell ändring görs genom att ordet referensgrupp tillförs i samband med 
begreppet Advisory board i förtydligande syfte.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att en redaktionell ändring görs så att första 
stycket under rubriken ”Uppgifter” börjar på följande sätt: ”Rådets uppgift är att 
vara en referensgrupp, en s.k. Advisory board, som ska diskutera…” 
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Ulf Dahlberg (S), Karin Jageby (V), Leif Sternfeldt (C), Inga Maj Krüger (SD) och 
Maria Aronsson Dahl (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Per-Olof 
Hermanssons (KD) ändringssförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag med 
Per-Olof Hermanssons (KD) ändringsförslag, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Näringslivsrådet 
 
Bilagor att expediera: 
Tjänsteskrivelse och nytt reglemente för näringslivsrådet 
_______________ 
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§ 193/2022   Dnr: KS 2019-371 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för kommunstyrelsen ändras i 4 § första stycket 7 så att vad 
kommunstyrelsen får fatta för beslut, som är bindande för nämnderna, 
kompletteras med att besluta om riktlinjer för partipolitisk information och besök i 
kommunens verksamheter. 

Ärendet 
Det ses behov av ett styrdokument som reglerar de politiska besöken och 
informationerna i kommunens lokaler. Riktlinjer har tagits fram i syfte att klargöra 
vilka förhållningsregler som härvid bör tillämpas inom kommunens verksamheter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 157. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 juni 2022, § 131, där följande 
föreslås:  

Reglemente för kommunstyrelsen ändras i 4 § första stycket 7 så att vad 
kommunstyrelsen får fatta för beslut, som är bindande för nämnderna, 
kompletteras med att besluta om riktlinjer för partipolitisk information och besök i 
kommunens verksamheter.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

_______________ 
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§ 194/2022   Dnr: KS 2022-20 

Partistöd 2023 
Kommunfullmäktiges beslut 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 
av följande: 
Grundstöd för 2023 med 52 500 kronor. 
Mandatstöd för 2023 med 26 250 kronor per mandat. 

Ärendet 
I kommunallagen 4 kap. 29 § anges att kommuner får ge ekonomiskt stöd till de 
politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka partiernas 
ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfullmäktige den 25 
september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt partistöd, reviderat 
den 17 maj 2018, § 85, vilka reglerar när partistöd betalas ut.  

Kommunens bestämmelser för partistöd anger att partistödet består av dels ett 
grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti, dels ett mandatstöd, som 
uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 augusti 2022, § 
198. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 168, där 
följande föreslås:  

Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 
av följande:  

Grundstöd för 2023 med 52 500 kronor. Mandatstöd för 2023 med 26 250 kronor 
per mandat.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

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

Beslut skickas till 
- 
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§ 195/2022   Dnr: KS 2018–624 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare, ledamot och 
ordförande i krisledningsnämnden (S) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jessica Rodén (S) entledigas från uppdraget som ledamot och ordförande och i 
krisledningsnämnden. 

Ulf Dahlberg (S) entledigas från uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden 
och utses som ledamot och ordförande i densamma. 

Pauli Kuitunen (S) utses som ersättare i krisledningsnämnden. 

Ärendet 
Jessica Rodén (S) har i skrivelse den 21 oktober 2022 bett om att entledigas från 
sitt uppdrag som ordförande och ledamot i krisledningsnämnden. 

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 Ulf Dahlberg (S) utses som ledamot och ordförande i 
krisledningsnämnden och att Pauli Kuitunen (S) utses som ersättare i densamma. 

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Ulf Dahlberg (S) från 
uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden och utser honom som ledamot och 
ordförande i densamma, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Pauli Kuitunen (S) som 
ersättare i krisledningsnämnden, och finner att så sker. 

 

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=223212
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Beslut skickas till 
Jessica Rodén 
Ulf Dahlberg 
Pauli Kuitunen 
Krisledningsnämnden 
_______________ 
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§ 196/2022   Dnr: KS 2018–624 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 
krisledningsnämnden (S) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Peter Landgren (S) entledigas från uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden. 

Arthur Thiry (V) utses som ersättare i krisledningsnämnden. 

Ärendet 
Peter Landgren (S) har i skrivelse den 23 oktober 2022 avsagt sig sin plats som 
ersättare i krisledningsnämnden. 

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 Arthur Thiry (V) utses som ersättare i 
krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Peter Landgren (S) från 
uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse Arthur Thiry (V) som ersättare i 
krisledningsnämnden, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Peter Landgren 
Arthur Thiry 
Krisledningsnämnden 
_______________ 

 

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=223212
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§ 197/2022   Dnr: KS 2018–622 101 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Madeleine Persson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden. 

Ärendet 
Madeleine Persson (KD) har i skrivelse den 23 oktober 2022 begärt att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 

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

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att frågan om att utse ny ersättare i valnämnden 
bordläggs till ett senare sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Madeleine Persson (KD) från 
uppdraget som ersättare i valnämnden, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige antar Lars-Inge Anderssons (KD) förslag, 
och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Madeleine Persson 
Valnämnden 
_______________ 

 

 

 

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=223210


Sida 31(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-10-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

§ 198/2022   Dnr: KS 2022-398 

Fastställande av inkallelseordning för Kristdemokraterna 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan om att fastställa inkallelseordning för Kristdemokraterna bordläggs till ett 
senare sammanträde 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2022 bordlades frågan om 
att fastställa ordning för inkallande av ersättare i kommunstyrelsen och för 
nämnderna för mandatperioden 2022–2026 för Kristdemokraterna.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att frågan om att fastställa inkallelseordning för 
Kristdemokraterna bordläggs till ett senare sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige antar Lars-Inge Anderssons (KD) förslag, 
och finner att så sker. 

_______________ 
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§ 199/2022   Dnr: KS 2022 396 

Val av ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning (KD) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan om att välja ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning från Kristdemokraterna bordläggs till ett senare sammanträde. 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2022 bordlades valet av 
ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning för 
mandatperioden 2022–2026 för Kristdemokraterna.   

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson KD) föreslår att frågan om att välja ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktiges demokratiberedning från Kristdemokraterna bordläggs till ett 
senare sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige antar Lars-Inge Anderssons (KD) förslag, 
och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

_______________ 
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§ 200/2022   Dnr: KS 2018–624 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i 
krisledningsnämnden (L) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Helene Eriksson (S) utses som ledamot i krisledningsnämnden. 

Ärendet 
Niklas Herneryd (L) har i skrivelse den 26 oktober 2022 avsagt sig sin plats som 
ledamot i krisledningsnämnden. 

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 Helene Eriksson (S) utses som ledamot i 
krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige antar Niklas Emners (S) förslag, och 
finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Niklas Herneryd 
Helene Eriksson 
Krisledningsnämnden 
_______________ 

 

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=223210
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