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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-14 

Tid:   Onsdagen den 14 december 2022, klockan 09.00 – 17.00. 
Paus klockan 09.56 – 10.10, 11.59 – 12.50, 14.54 – 15.05 och 
15.48 – 16.10. 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal konferenscenter, Rydal 

Beslutande:  (S) Pauli Kuitunen 

 (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 

 (S) Rainer Lohager tjänstgör för Helena Johansson §§ 219 – 241, 
klockan 09.00 – 15.00 

 (S) Helena Johansson §§ 242 – 243, klockan 15.00 – 17.00 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Efkan Üstündag 

 (S) Birgitta Andersson 

 (S) Ann Christin Asp tjänstgör för Niklas Emnér 

 (S) Fredrik Tureson tjänstgör för Agnetha Rodén 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (C) Pontus Johansson tjänstgör för Ulla-Maj Persson §§ 229 – 241, 
klockan 09.25 – 16.10 

 (C) Anders Andersson tjänstgör för Ulla-Maj Persson §§ 242 – 243, 
klockan 16.10 – 17.00 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Gisella Olsson 

 (C) Stefan Brunander 

 (V) Karin Jageby 

 (V) Arthur Thiry 

 (V) Beatrix Wiberg 

 (V) Madeleine Nielsen tjänstgör för Freddy Jensen 

 (MP) Lo Göthberg Larsson 

 (L) Maria Aronsson Dahl 
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 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Ann Iberius Orrvik 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (M) Rolf Skarin 

 (M) Ylva Höglund §§ 219 – 241, klockan 09.00 – 15.53 

 (M) Hampus Lepp tjänstgör för Ylva Höglund §§ 242 – 243, 
klockan 16.10 – 17.00 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (M) Peter Branshøj 

 (M) Kerstin Weimman-Lindén 

 (SD) Siv Scarborough tjänstgör för Glenn Glansin 

 (SD) Kathrin Larsson tjänstgör för entledigad ledamot 

 (SD) Sara Lindwall 

 (SD) Mikael Ljunggren 

 (SD) Ulf Gustavsson 

 (SD) Roger Lundstedt 

 (SD) Bo Kindström 

 (SD) Lucas Lindvall tjänstgör för Peter Flink 

 (SD) Yvonne Kindström 

 (SD) Thomas Gunnarsson tjänstgör för entledigad ledamot 

 (KD) Martin Andersson tjänstgör för Elise Arnell 

 (KD) Per-Olof Hermansson §§ 219 – 241, klockan 09.00 – 15.00 

 (KD) Ailen Andersson tjänstgör för Nicolette Nadj 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

 (C) Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Rainer Lohager §§ 242 – 243, klockan 15.00 – 17.00 
(S) Ann Christin Asp 
(V) Madeleine Nielsen 
(MP) Lars-Olof Sandberg 
(MP) Anna Stjernström §§ 241 – 243, klockan 14.18 – 16.45 
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(L) Niklas Herneryd 
(L) Niclas Svedberg 
(M) Anders Lilliestam 
(M) Hampus Lepp §§ 219 – 241, klockan 09.00 – 16.10 
(SD) David Strömgård 
  
 Tjänstepersoner 
 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör §§225 – 227 

och 241 - 243 
 Lars Landrö Utredare och 

sekreterare 
§§ 219 - 243 

 Kristian Johansson samt 
ekonomer och 
verksamhetscontroller från 
ekonomienheten 

Ekonomichef §§ 241 - 243 

    

Utses att justera: Helen Eriksson (S), Kerstin Weimman-Lindén (M) och Roger Lundstedt 
(SD) som ersättare. 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-12-28 klockan 15.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 219 - 243 

Lars Landrö 

Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell (C) 

Justerande 

Helen Eriksson (S) 

Justerande 

Kerstin Weimman-Lindén (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-12-14, §§ 219 - 243 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-12-29 Datum för anslags 

nedtagande 2023-01-20 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 219 

Redovisning av meddelanden § 220 

Information om remiss av nya motioner § 221 

Anmälan av nya medborgarförslag § 222 

Inkomna enkla frågor § 223 

Inkomna interpellationer § 224 

Kommundirektören har ordet § 225 

Policy för internationellt arbete § 226 

Revidering av bostadsförsörjningsprogram. § 227 

Hävning av vattenskyddsområde och föreskrifter i Hyssna § 228 

Hävning av vattenskyddsområde och föreskrifter i Hajom § 229 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 
avseende december 2022 

§ 230 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 
avseende december 2022 

§ 231 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 
medborgarförslag, avseende december 2022 

§ 232 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 
avseende december 2022 

§ 233 

Översyn av reglemente för kommunala funktionshinderrådet § 234 

Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet § 235 

Val av ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning (KD) 

§ 236 

Fastställande av inkallelseordning för Kristdemokraterna § 237 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) § 238 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Spinnerskan (SD) § 239 

Entledigande från barn- och utbildningsnämnden (SD) § 240 
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Budgetdebatt § 241 

Taxor och avgifter 2023 § 242 

Budget 2023-2026 för Marks kommun § 243 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 7(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-14   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Omröstningslista § 242, Taxor och avgifter 2023 vad gäller Ann Iberius 
Orrviks (M) förslag om att taxan för el till laddinfrastruktur fastställs till 5 
kronor inkluderat moms   

Ja-röst för att avslå Ann Iberius Orrviks (M) förslag  

Nej-röst för att bifalla Ann Iberius Orrviks (M) förslag 

11 Lena Ferm Hansson (C)  Ja 
13 Leif Sternfeldt (C)  Ja 
14 Eva-Karin Torhem Arnell (C) Ja 
15 Gisella Olsson (C)  Ja 
16 Stefan Brunander (C)  Ja 
17 Maria Aronsson Dahl (L)  Ja 
22 Pauli Kuitunen (S)  Ja 
24 AnnSofi Tureson (S)  Ja 
25 Bo Petersson (S)  Ja 
26 Ulla Lätt (S)   Ja 
27 Ulf Dahlberg (S)  Ja 
28 Helen Eriksson (S)  Ja 
29 Håkan Andersson (S)  Ja 
30 Helena Johansson (S)  Ja 
31 Yasin Abbes (S)  Ja 
32 Anita Lomander (S)  Ja 
33 Efkan Üstündag (S)  Ja 
34 Birgitta Andersson (S)  Ja 
37 Karin Jageby (V)  Ja 
38 Arthur Thiry (V)  Ja 
39 Beatrix Wiberg (V)  Ja 
41 Lo Göthberg Larsson (MP) Ja 
208 Anders Andersson (C)  Ja 
213 Tuula Vähäniemi (S)  Ja 
217 Ann Christin Asp (S)  Ja 
218 Fredrik Tureson (S)  Ja 
221 Madeleine Nielsen (V)  Ja 
1 Tomas Ekberg (M)  Nej 
2 Tomas Johansson (M)  Nej 
3 Ann Iberius Orrvik (M)  Nej 
4 Per Erik Johansson (M)  Nej 
5 Elise Benjaminsson (M)  Nej 
6 Rolf Skarin (M)  Nej 
8 Magnus Lilliecrona (M)  Nej 
9 Peter Branshøj (M)  Nej 
10 Kerstin Weimman Lindén (M) Nej 
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21 Lars-Inge Andersson (KD) Nej 
44 Sara Lindwall (SD)  Nej 
45 Mikael Ljunggren (SD)  Nej 
46 Ulf Gustavsson (SD)  Nej 
47 Roger Lundstedt (SD)  Nej 
48 Bo Kindström (SD)  Nej 
50 Yvonne Kindström (SD)  Nej 
201 Hampus Lepp (M)  Nej 
211 Martin Andersson (KD)  Nej 
212 Ailen Andersson (KD)  Nej 
225 Siv Scarborough (SD)  Nej 
226 Kathrin Larsson (SD)  Nej 
227 Lucas Lindvall (SD)  Nej 
228 Thomas Gunnarsson (SD)  Nej 
19 Per-Olof Hermansson (KD) Ej röstat 
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Omröstningslista § 242, Taxor och avgifter 2023 vad gäller Ann Iberius 
Orrviks (M) förslag om att taxan för felparkering på handikapparkering 
fastställs till 2000 kronor   

Ja-röst för att avslå Ann Iberius Orrviks (M) förslag  

Nej-röst för att bifalla Ann Iberius Orrviks (M) förslag 

11 Lena Ferm Hansson (C)  Ja 
13 Leif Sternfeldt (C)  Ja 
14 Eva-Karin Torhem Arnell (C) Ja 
15 Gisella Olsson (C)  Ja 
16 Stefan Brunander (C)  Ja 
17 Maria Aronsson Dahl (L)  Ja 
22 Pauli Kuitunen (S)  Ja 
24 AnnSofi Tureson (S)  Ja 
25 Bo Petersson (S)  Ja 
26 Ulla Lätt (S)   Ja 
27 Ulf Dahlberg (S)  Ja 
28 Helen Eriksson (S)  Ja 
29 Håkan Andersson (S)  Ja 
30 Helena Johansson (S)  Ja 
31 Yasin Abbes (S)  Ja 
32 Anita Lomander (S)  Ja 
33 Efkan Üstündag (S)  Ja 
34 Birgitta Andersson (S)  Ja 
37 Karin Jageby (V)  Ja 
38 Arthur Thiry (V)  Ja 
41 Lo Göthberg Larsson (MP) Ja 
208 Anders Andersson (C)  Ja 
213 Tuula Vähäniemi (S)  Ja 
217 Ann Christin Asp (S)  Ja 
218 Fredrik Tureson (S)  Ja 
221 Madeleine Nielsen (V)  Ja 
1 Tomas Ekberg (M)  Nej 
2 Tomas Johansson (M)  Nej 
3 Ann Iberius Orrvik (M)  Nej 
4 Per Erik Johansson (M)  Nej 
5 Elise Benjaminsson (M)  Nej 
6 Rolf Skarin (M)  Nej 
8 Magnus Lilliecrona (M)  Nej 
9 Peter Branshøj (M)  Nej 
10 Kerstin Weimman Lindén (M) Nej 
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21 Lars-Inge Andersson (KD) Nej 
39 Beatrix Wiberg (V)  Nej 
44 Sara Lindwall (SD)  Nej 
45 Mikael Ljunggren (SD)  Nej 
46 Ulf Gustavsson (SD)  Nej 
47 Roger Lundstedt (SD)  Nej 
48 Bo Kindström (SD)  Nej 
50 Yvonne Kindström (SD)  Nej 
201 Hampus Lepp (M)  Nej 
211 Martin Andersson (KD)  Nej 
212 Ailen Andersson (KD)  Nej 
225 Siv Scarborough (SD)  Nej 
226 Kathrin Larsson (SD)  Nej 
227 Lucas Lindvall (SD)  Nej 
228 Thomas Gunnarsson (SD)  Nej 
19 Per-Olof Hermansson (KD) Ej röstat 
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§ 219/2022    

Förändring av ärendelistan 
Beslutsrubrik 
Ärendelistan fastställs. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendelistan fastställs, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
- 

______________ 
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§ 220/2022    

Redovisning av meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisning av meddelanden noteras. 

Under perioden 2022-11-18 – 2022-12-14 har följande meddelanden inkommit: 

- Könsfördelning i kommunfullmäktige 2022 – 2026 
- Demokratiberedningens aktiviteter 2019 – 2022 
- Teknik- och servicenämndens beslut – rutin för återanvändning av material i 

byggprocesser 
- Rutin för återanvändning av material i byggprocesser 

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

_______________ 

 

  



Sida 13(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-14   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 221/2022     

Information om remiss av nya motioner 
Ärenden 
Under perioden 2022-11-18 – 2022-12-14 har inga nya motioner inkommit och 
remitterats. 

_______________ 

 
 

  



Sida 14(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-14   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 222/2022   Dnr: 2022-10 

Anmälan av nya medborgarförslag 
Ärendet 
Under perioden 2022-11-18 – 2022-12-14 har inga nya medborgarförslag 
inkommit. 

_______________ 
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§ 223/2022    

Inkomna enkla frågor 
Ärendet 
Under perioden 2022-11-18 – 2022-12-14 har inga enkla frågor inkommit. 

_______________ 
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§ 224/2022    

Inkomna interpellationer 
Ärendet 
Under perioden 2022-11-18 – 2022-12-14 har inga interpellationer inkommit. 

_______________ 
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§ 225/2022    

Kommundirektören har ordet 
Ärendet 
Kommundirektören, Lillemor Berglund Andreasson, pratade om ”Året i Mark”, om 
en fullvärdig demokrati och om kommunens uppdrag i att människan kan färdas väl 
genom livet i Mark. Hon tackade avslutningsvis alla anställda och förtroendevalda 
för deras insatser.  

 

_______________ 
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§ 226/2022   Dnr: KS 2021-484 

Policy för internationellt arbete 
Kommunfullmäktiges beslut 
Policy för internationellt arbete upphävs. 

Ärendet 
Policy för internationellt arbete är från 2012. Riktlinjer för Marks kommuns 
internationella arbete och samarbete med EU är från år 2015. Styrdokumenten ska 
revideras under varje mandatperiod. Översynen av styrdokumenten har visat att 
det inte längre finns ett behov av policy för internationellt arbete och inte heller för 
riktlinjer för Marks kommuns internationella arbete och samarbete med EU. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
264. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 205, där 
följande föreslås:  

Policy för internationellt arbete upphävs.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 227/2022   Dnr: KS 2022-271 

Revidering av bostadsförsörjningsprogram. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Det reviderade Bostadsförsörjningsprogrammet 2022-2030 antas. 

Ärendet 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram revideras och antas varje mandatperiod. 
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att belysa behovet av bostäder i 
kommunen. Ett reviderat bostadsförsörjningsprogram för perioden 2022-2030 har 
tagits fram. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett verktyg för kommunen att prioritera vilka 
bostadsprojekt som ska genomföras inom två utbyggnadsetapper under 2022–
2030. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg för långsiktig 
planering av nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet är också ett 
underlag för planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, 
vatten- och avloppsledningar, annan kommunal infrastruktur och service samt 
befolkningsprognoser.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 
257. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 206, där 
följande föreslås:  

Det reviderade Bostadsförsörjningsprogrammet 2022 - 2030 antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 228/2022   Dnr: KS 2022-547 

Hävning av vattenskyddsområde och föreskrifter i Hyssna 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hyssna grundvattentäkt, 
antaget/ fastställt av kommunfullmäktige den 27 november 2007, § 231 Dnr 2007 
/0224 341 upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Ärendet 
Teknik- och service nämnden har i beslut § 113/ 2022, den 2022-10-13, föreslagit 
att vattenskyddsområdet med föreskrifter i Hyssna läggs ner från och med 2023- 
03-01. 

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen för nordvästra Mark föreslås 
ytterligare exploatering inom Locköområdet i Hyssna. Föreslaget område för 
exploatering ligger inom vattenskyddsområdet för Hyssna grundvattentäkt. Detta 
innebär att skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet försvårar eventuell 
exploatering. Eftersom vattenverket är nedlagt och Hyssna får dricksvatten från 
centralorten via överföringsledningen så kan vattenskyddsområdet inklusive 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkten hävas. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
274. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 207, där 
följande föreslås:  

Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hyssna grundvattentäkt, 
antaget/ fastställt av kommunfullmäktige den 27 november 2007, § 231 Dnr 2007 
/0224 341 upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) och Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer Lo Göthberg Larssons (MP) förslag mot kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 

_______________ 
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§ 229/2022   Dnr: KS 2022-548 

Hävning av vattenskyddsområde och föreskrifter i Hajom 
Kommunfullmäktiges beslut 
Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hajom grundvattentäkt 
antaget/ fastställt av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 71/2015 Dnr 2015-76 
422, upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har enligt beslut § 114/2022, den 2022-10-13, 
föreslagit att häva vattenskyddsområdet och föreskrifter från och med 2023-03-01. 

Nytillkommen verksamhet inom fastigheten Hajom 5:2 kolliderar med 
vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter och kan inte utvecklas enligt 
önskemål. Eftersom vattenverket är nedlagt och Hajom får dricksvatten via 
överföringsledningen så kan vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkten hävas. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
275. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 208, där 
följande föreslås:  

Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hajom grundvattentäkt 
antaget/ fastställt av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 71/2015 Dnr 2015-76 
422, upphör att gälla från och med 2023-03-01.  

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

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

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden  

_______________ 
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§ 230/2022   Dnr: KS 2022-24 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 
avseende december 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns. 

Ärendet 
Kommunallagen 6 kap. 34 § anger att ett ärende som väckts genom 
medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett år 
från det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden 
ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
ärendena.  

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
268,  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 211, där 
följande föreslås: 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

Beslut skickas till 

-  

_______________ 
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§ 231/2022   Dnr: KS 2022-23 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 
avseende december 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 
än ett år gamla godkänns.  

Ärendet 
Kommunallagen6 kap. 34 § anger att ett ärende som väckts genom 
medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett år 
från det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana beslut ska 
minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. 
Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som 
anges i första stycket.  

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
267,  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 212, där 
följande föreslås: 

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

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 232/2022   Dnr: KS 2022-22 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 
medborgarförslag, avseende december 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 
2022-11-23, godkänns.  

Ärendet 
Enligt 34 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de medborgarförslag som kommunfullmäktige inte har 
fattat beslut om inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Redovisningen 
ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
265. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 213, där 
följande föreslås: 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 
2022-11-23, godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

Beslut skickas till 
- 

_______________ 
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§ 233/2022   Dnr: KS 2022-22 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 
avseende december 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-11-23, 
godkänns.  

Ärendet 
Enligt 33 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som kommunfullmäktige inte har fattat beslut 
om inom ett år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
266,  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 214, där 
följande föreslås: 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-11-23, 
godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 234/2022   Dnr: KS 2022-371 

Översyn av reglemente för kommunala funktionshinderrådet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet om översyn av reglemente för 
kommunala funktionshinderrådet till kommunstyrelsen med syfte att återkomma till 
kommunfullmäktige med ett förslag där funktionshinderrådets ledamöter ersätts 
med samma belopp som de förtroendevalda i kommunen får i arvode och 
reseersättning vid sammanträde med rådet. Motsvarande regler bör ses över och 
gälla för kommunens näringslivsråd och pensionärsråd. 

Ärendet 
Reglementet för funktionshinderrådet är från 2016 och sågs senast över 2019. Med 
anledning av ändrad organisation från och med mandatperioden 2023-2026 
behöver reglementet på nytt ses över och ändras innan årsskiftet. Vid översyn av 
reglemente för annat råd i kommunen, har uppmärksammats att både rollen och 
uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Förslag till ändringar av reglementet har 
tagits fram utifrån det, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till 
funktionshinderrådet och kommunens nämnder med möjlighet att yttra sig över 
förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 
reglemente för funktionshinderrådet upprättats. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
271,  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 215, där 
följande föreslås: 

Reglemente för funktionshinderrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Håkan Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen med syfte att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag 
där funktionshinderrådets ledamöter ersätts med samma belopp som de 
förtroendevalda i kommunen får i arvode och reseersättning vid sammanträde med 
rådet. Motsvarande regler bör ses över och gälla för kommunens näringslivsråd och 
pensionärsråd. 
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Maria Aronsson Dahl (L), Lo Göthberg Larsson (MP), Arthur Thiry (V) och Lars-Inge 
Andersson (KD) yrkar bifall till Håkan Anderssons (S) förslag. 

Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Håkan Anderssons (S) förslag mot kommunstyrelsens förslag, 
och finner att kommunfullmäktige antar Håkan Anderssons (S) förslag. 

Beslut skickas till 
Funktionshinderrådet 
Samtliga nämnder 
 
Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse, nytt reglemente för funktionshinderrådet 
och sammanställning över hantering av inkomna remissvar 
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§ 235/2022   Dnr: KS 2022-372 

Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet om översyn av reglemente för 
kommunala pensionärsrådet till kommunstyrelsen med syfte att återkomma till 
kommunfullmäktige med ett förslag där pensionärsrådets ledamöter ersätts med 
samma belopp som de förtroendevalda i kommunen får i arvode och reseersättning 
vid sammanträde med rådet. Motsvarande regler bör ses över och gälla för 
kommunens näringslivsråd och funktionshinderråd. 

Ärendet 
Reglementet för pensionärsrådet är från 2018 och behöver nu ses över, vilket även 
behöver ske med anledning av ändrad organisation från och med mandatperioden 
2023-2026. Reglementet behöver ändras innan årsskiftet. Vid översyn av 
reglemente för annat råd i kommunen, har uppmärksammats att både rollen och 
uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Förslag till ändringar av reglementet har 
tagits fram utifrån det, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till 
pensionärsrådet och kommunens nämnder med möjlighet att yttra sig över 
förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 
reglemente för pensionärsrådet upprättats. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
272,  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 216, där 
följande föreslås: 

Reglemente för pensionärsrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Håkan Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen med syfte att återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag 
där pensionärsrådets ledamöter ersätts med samma belopp som de förtroendevalda 
i kommunen får i arvode och reseersättning vid sammanträde med rådet. 
Motsvarande regler bör ses över och gälla för kommunens näringslivsråd och 
funktionshinderråd. 
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Lo Göthberg Larsson (MP), Maria Aronsson Dahl (L), Arthur Thiry (V) och Lars-Inge 
Andersson (KD) yrkar bifall till Håkan Anderssons (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Håkan Anderssons (S) förslag mot kommunstyrelsens förslag, 
och finner att kommunfullmäktige antar Håkan Anderssons (S) förslag. 

Beslut skickas till 
Pensionärsrådet 

Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse, nytt reglemente för pensionärsrådet och 
sammanställning över hantering av inkomna remissvar 
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§ 236/2022   Dnr: Ks 2022-396 

Val av ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning (KD) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Per-Åke Älverbrandt, Örby, utses som ledamot i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning. 

Vincent Bovin, Kinna, utses som ersättare i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 27 oktober 2022 om att bordlägga frågan om att 
utse ledamot och ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning för 
Kristdemokraterna. 

Enligt 5 kap. 29 § kommunallagen får kommunfullmäktige hålla val utan 
föregående beredning. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att Per-Åke Älverbrandt, Örby, utses som 
ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att Vincent Bovin, Kinna, utses som ersättare i 
kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Per-Åke Älverbrandt, Örby, 
som ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning, och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Vincent Bovin, Kinna, som 
ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Per-Åke Älverbrandt  

Vincent Bovin 

Löneservice, teknik- och serviceförvaltningen. 

______________ 

 

 

 



Sida 32(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-14   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 237/2022   Dnr: Ks 2022-398 

Fastställande av inkallelseordning för Kristdemokraterna 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte fastställa någon inkallelseordning för 
Kristdemokraterna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 27 oktober 2022 att bordlägga frågan om att 
fastställa inkallelseordning för Kristdemokraterna. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) informerar om att Kristdemokraterna avstår från att ha 
en inkallelseordning och föreslår att detta blir kommunfullmäktiges beslut. 

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

Beslut skickas till 
________ 
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§ 238/2022   Dnr: Ks 2022-408 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lämnar ärendet utan beslut. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 27 oktober 2022 att entlediga Madeleine Persson 
från uppdraget som ersättare i valnämnden.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att ärendet lämnas utan beslut då 
mandatperioden i det närmaste är avslutad. 

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

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

Beslut skickas till 
- 

________ 
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§ 239/2022   Dnr: Ks 2022-409 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Spinnerskan AB (SD) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Jarl Krüger (SD) entledigas som ledamot i Spinnerskan AB. 

Bo Kindström (SD) utses som ledamot i Spinnerskan AB. 

Tomas Gunnarsson (SD) utses som ersättare i Spinnerskan AB. 

Ärendet 
Jarl Krüger har i skrivelse den 17 november 2022 avsagt sig sitt uppdrag som 
styrelseledamot i Spinnerskan AB. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Sara Lindwall (SD) föreslår att Bo Kindström (SD) utses som ledamot i Spinnerskan 
AB. 

Sara Lindwall (SD) föreslår att Tomas Gunnarsson (SD) utses som ersättare i 
Spinnerskan AB. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Jarl Krüger (SD) entledigas som ledamot i Spinnerskan AB, 
och finner att så sker. 

Ordförande frågar om Bo Kindström (SD) utses som ledamot i Spinnerskan AB och 
finner att så sker. 

Ordförande frågar om Tomas Gunnarsson (SD) utses som ersättare i Spinnerskan 
AB, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Bo Kindström 
Tomas Gunnarsson 
Spinnerskan AB 
Löneservice, teknik- och serviceförvaltningen. 
________ 
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§ 240/2022   Dnr: Ks 2022-401 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden (SD) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Jarl Krüger (SD) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendet 
Jarl Krüger har i skrivelse den 17 november 2022 avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. Inget 
fyllnadsval görs då mandatperioden i det närmaste är avslutad. 

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Jarl Krüger (SD) som ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Löneservice, teknik- och serviceförvaltningen. 

________ 
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§ 241/2022     

Budgetdebatt 
 
Dagens sammanträde 
Budgetdebatten inleds med anföranden av representanter från de olika 
partigrupperingarna och partierna som presenterar sina budgetförslag. 

Därefter debatterar kommunfullmäktige följande områden: 

- Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
- Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde 
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
- Omsorgsnämndens verksamhetsområde 
- Socialnämndens verksamhetsområde 
- Teknik- och servicenämndens verksamhetsområde 
- Valnämndens verksamhetsområde 

Ordförande tackar avslutningsvis kommunfullmäktige för en bra debatt.  
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§ 242/2022   Dnr: KS 2022-50 

Taxor och avgifter 2023 
Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstsförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för el vid kommunal laddinfrastruktur beslutas enligt upprättat förslag. 

Taxor och avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat 
förslag. 

Taxa för alkohollagens, lag om tobak, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden fastställs 
enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 

Gravplatsavgift på kommunal begravningsplats för sällskapsdjur fastställs enligt 
upprättat förslag. 

Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2023. 

Reservation 

Ledamöternas reservation finns under beslutsgång. 

Ärendet 
I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor 
och avgifter inom sina verksamhetsområden. De flesta taxor och avgifter följer ett 
prisindex vilket innebär att en avgift kan öka eller minska trots att någon förändring 
inte fastställts. I förslag till beslut redovisas vilka taxor som förslås förändras från 
och med 2023. I dokumentet ” Taxor och avgifter 2023” med tillhörande bilagor 
redovisas nämndernas inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett 
sammandrag över nämndernas samtliga taxor, även de som förslås vara 
oförändrade. Därutöver redovisas en sammanställning av nämndernas taxeintäkter. 
 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 oktober 2022. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
278. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 november 2022, § 223, där 
följande föreslås: 

Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstsförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för el vid kommunal laddinfrastruktur beslutas enligt upprättat förslag. 

Taxor och avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat 
förslag. 

Taxa för alkohollagens, lag om tobak, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden fastställs 
enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 

Gravplatsavgift på kommunal begravningsplats för sällskapsdjur fastställs enligt 
upprättat förslag. 

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2023. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Håkan Andersson (S) och Karin Jageby (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Karin Jageby (V) föreslår som en ändring till kommunstyrelsens förslag att 
entréavgifterna till Kaskad höjs med 10 % i stället för 15 %. 

Ann Iberius Orrvik (M) föreslår som en ändring till kommunstyrelsens förslag att 
taxan för el till laddinfrastruktur fastställs till 5 kronor inkluderat moms.   

Ann Iberius Orrvik (M) föreslår som en ändring till kommunstyrelsens förslag att 
taxan för felparkering på handikapparkering fastställs till 2000 kronor.  

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår tilläggsförslag att avgift på Ateljéns lokaler sker 
med full kostnadstäckning vid extern uthyrning.  
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Håkan Andersson (S) yrkar bifall till förslaget om miljöbalkstaxa som har inkommit 
från miljönämnden. 

Ulf Dahlberg (S) ber förvaltningen om att lägga till underlagen från miljönämnden 
som en bilaga till kommunstyrelsens förslag. Förändringar av miljöbalkstaxan görs 
enligt underlag från miljönämnden (gulmarkerat i taxebilaga 2 verksamhetskod 
1.30, 39.5000, 50.1000 och 90.2000 och taxebilaga 3 verksamhet djurhållning och 
skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar). 

 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar diskussionen. 

Beslutsomgång 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Karin Jagebys (V) 
ändringsförslag om att entréavgifterna till Kaskad höjs med 10 % i stället för 15 % 
och finner att det avslås. 
 
Reservation 

Karin Jageby (V), Beatrix Wiberg (V), Arthur Thiry (V) och Madeleine Nielsen (V) 
reserverar sig mot beslutet 
 

Beslutsomgång 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Ann Iberius Orrviks (M) 
ändringsförslag om att taxan för el till laddinfrastruktur fastställs till 5 kronor 
inkluderat moms och finner att det avslås. 
 
Votering begärs och verkställs. 

Med 27 röster emot och 23 röster för avslås Ann Iberius Orrviks (M) 
ändringsförslag.  

1 ledamot röstade inte. 

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M), 
Magnus Lilliecrona (M), Sara Lindwall (SD), Pär-Erik Johansson (M), Lucas Lindvall 
(SD), Elise Benjaminsson (M), Yvonne Kindström (SD), Mikael Ljunggren (SD), 
Lars-Inge Andersson (KD), Bo Kindström (SD), Kathrin Larsson (SD), Siv 
Scarborough (SD), Kerstin Weimman-Lindén (M), Roger Lundstedt (SD), Martin 
Andersson (KD), Hampus Lepp (M) och Ailen Andersson (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Beslutsomgång 3 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Ann Iberius Orrviks (M) 
ändringsförslag om att taxan för felparkering på handikapparkering fastställs till 
2000 kronor och finner att det avslås. 

Votering begärs och verkställs. 

Med 26 röster emot och 24 röster för avslås Ann Iberius Orrviks (M) 
ändringsförslag.  

1 ledamot röstade inte. 

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M), Ann Iberius Orrvik (M), 
Magnus Lilliecrona (M), Pär-Erik Johansson (M), Elise Benjaminsson (M), Kerstin 
Weimman-Lindén (M), Hampus Lepp (M), Peter Branshøj (M), Lucas Lindvall (SD), 
Yvonne Kindström (SD), Mikael Ljunggren (SD), Bo Kindström (SD), Kathrin 
Larsson (SD), Sara Lindwall (SD), Siv Scarborough (SD), Roger Lundstedt (SD), Ulf 
Gustavsson (SD), Thomas Gunnarsson (SD), Martin Andersson (KD), Lars-Inge 
Andersson (KD) och Ailen Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsomgång 4 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Lo Göthberg Larssons (MP) 
tilläggsförslag om att avgift på Ateljéns lokaler sker med full kostnadstäckning vid 
extern uthyrning och finner att det avslås. 

Reservation 

Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsomgång 5 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag till 
taxor och avgifter 2023 med Håkan Anderssons (S) tilläggsförslag rörande 
miljöbalkstaxan och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 

_______________ 
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§ 243/2022   Dnr: KS 2022-50 

Budget 2023-2024 med plan för 2025-2026 för Marks kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Budget 2023-2024 med plan för 2025-2026 för Marks kommun fastställs enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Ledamöternas reservationer finns under beslutsgång. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges inriktning 
och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraårig budget-
planering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 
279, där följande föreslås:  

Budget 2023–2026 för Marks kommun fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag om att använda 280 
miljoner kronor på förbifart Skene. 

Maria Aronsson Dahl (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget.  

Lena Ferm Hansson (C), Pauli Kuitunen (S), Håkan Andersson (S) och Ulf Dahlberg 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att det görs en redaktionell ändring i 
budgetdokumentet på sidan 5 under rubriken Hållbarhetsarbete och Agenda 2030. 
Tredje meningen i femte stycket ska lyda: ” Samarbetet mellan försörjningsstödet, 
arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen ska utvecklas”.  

Tomas Ekberg (M), Yvonne Kindström (SD) och Siv Scarborough (SD) yrkar bifall 
till Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag till budget. 
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Karin Jageby (V) yrkar i första hand bifall till Vänsterpartiets förslag till budget och i 
andra hand till kommunstyrelsens förslag.  

Ann Iberius Orrvik (M) föreslår att utdelningen från MFAB fastställs till 0 kr.  
 
Pauli Kuitunen (S) yrkar avslag på Ann Iberius Orrviks (M) förslag. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar i första hand bifall till Miljöpartiets tilläggs- och 
ändringsförslag och i andra hand till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns fem förslag till 
budget och ett ändringsförslag från Ann Iberius Orrvik (M): 

Beslutsgång 1  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Ann Iberius Orrviks (M) 
ändringsförslag om att utdelningen från MFAB fastställs till 0 kronor och finner att 
det avslås. 

Reservation 

Ann Iberius Orrvik (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsgång 2  

Ordförande ställer de olika budgetförslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

  

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser  
Valda revisorer 

_______________ 
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