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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24 

Tid:   Torsdag den 24 februari 2022, klockan 18.00 – 21.57. Paus 

klockan  19.09 – 19.25 och 21.06-21.15 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydal konferenscenter, Rydal och digitalt via 

Teams 

Beslutande:  C Ali Aljojo, tjänstgör för Eva-Karin Torhem Arnell 

 M Rolf Skarin 

 S Annsofi Thureson 

 S Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S Bo Petersson 

 S Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson 

 S Jessica Rodén 

 S Ylva Hultén 

 S Ulla Lätt 

 S Ulf Dahlberg 

 S Anita Lomander 

 S Efkan Üstündag 

 S Helena Johansson 

 S Pauli Kuitunen 

 S Birgitta Andersson 

 C Micael Carlsson, tjänstgör för Stefan Brunander 

 C Leif Sternfeldt 

 C Lena Ferm Hansson 

 C Pontus Johansson 

 C Leif Andersson, tjänstgör för Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Stig Andreasson 

 L Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L Jan Karlsson 

 M Peter Branshøj, tjänstgör för Tomas Johansson 

 M Ann Iberius Orrvik 
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 M Pär-Erik Johansson 

 M Charlotta Bornefalk, tjänstgör för Magnus Lilliecrona 

 M Kerstin Weimman-Lindén, tjänstgör för Elise Benjaminsson   

§§ 26-35 

 M Anders Lindal 

 M Tomas Ekberg 

 M Ylva Höglund 

 KD Elise Arnell 

 KD Lars-Inge Andersson 

 KD Per-Olof Hermansson 

 V Karin Jageby 

 V Arthur Thiry 

 V Cecilia Wiklund 

 V Per Blank, tjänstgör för Freddy Jensen §§ 33-46 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 SD Siv Scarborough 

 SD Inga Maj Krüger 

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Ida Ahlgren 

 SD Glenn Glansin 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

MP Lars-Olof Sandberg 

L Stina Isaksson 

S Yasin Abbes 

S Håkan Andersson 

S Petra Vogel 

S Helen Eriksson 

S Fredrik Tureson 

S Ann-Christine Asp 

C Jessica Carlund 

SD Yvonne Kindström 
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 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§§ 26-32 

 Kristian Johansson Tf ekonomichef § 32 

 Lars Landrö Sekreterare §§ 26-46 

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M), Ali Aljojo (C) och Micael Carlsson (C) som 

ersättare 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, torsdagen den 10 mars 2022, 

klockan 13.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 26-46 

Lars Landrö 

Ordförande 

Rolf Skarin (M) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 

 

Justerande 

Micael Carlsson (C) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-24, §§ 26-46 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-03-10 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-04-01 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lars Landrö 
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Omröstningslista § 34, Svar på motion om tankställe för vätgas (M) 

 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag  

 

Nej-röst för att bifalla Tomas Ekbergs förslag 

 

Resultat: 31 ja-röster, 19 nej-röster och 1 avstår  

1 Lisa Dahlberg (S) Ja 

2 Peter Landgren (S) Ja 

3 AnnSofi Tureson (S) Ja 

4 Bo Petersson (S) Ja 

5 Urban Jernberg (S) Ja 

6 Christopher Thorsson (S) Ja 

7 Jessica Rodén (S) Ja 

8 Ylva Hultén (S) Ja 

9 Ulla Lätt (S) Ja 

10 Ulf Dahlberg (S) Ja 

11 Anita Lomander(S) Ja 

12 Efkan Üstündag (S) Ja 

13 Helena Johansson (S) Ja 

14 Pauli Kuitunen (S) Ja 

15 Birgitta Andersson (S) Ja 

17 Leif Sternfeldt (C) Ja 

18 Lena Ferm Hansson (C) Ja 

19 Pontus Johansson (C) Ja 

21 Ulla–Maj Persson (C) Ja 

22 Stig Anderasson (C) Ja 

23 Niklas Herneryd (L) Ja 

24 Maria Aronsson Dahl (L) Ja 

25 Jan Karlsson (L) Ja 

38 Karin Jageby (V) Ja 

39 Arthur Thiry (V) Ja 

40 Cecilia Wiklund (V) Ja 

42 Lo Göthberg Larsson (MP) Ja 

209 Ali Aljojo (C) Ja 

211 Micael Carlsson (C) Ja 

212 Leif Andersson (C) Ja 

222 Per Blank (V) Ja 
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27 Ann Iberius Orrvik (M) Nej 

28 Pär–Erik Johansson (M) Nej 

31 Anders Lindahl (M) Nej 

32 Rolf Skarin (M) Nej 

33 Tomas Ekberg (M) Nej 

34 Ylva Höglund (M) Nej 

35 Elise Arnell (KD) Nej 

36 Lars–Inge Andersson (KD) Nej 

37 Per–Olof Hermansson (KD) Nej 

43 Inga–Maj Krüger (SD) Nej 

45 Sara Lindwall (SD) Nej 

46 Bo Kindström (SD) Nej 

47 Jarl Krüger (SD) Nej 

48 Ida Ahlgren (SD) Nej 

49 Glenn Glansin (SD) Nej 

50 Siv Scarborough (SD) Nej 

216 Peter Branshöj (M) Nej 

217 Charlotta Bornefalk (M) Nej 

218 Kerstin Weimman-Lindén (M) Nej 

44 Lennart Svensson (SD) Avstår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omröstningslista § 35, Svar på motion om att bygga mer 

i trä (M) 

 
Ja-röst för att besvara motionen  
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Nej-röst för att bifalla motionen 

 

Resultat: 30 ja-röster, 20 nej-röster och 1 avstår  

1 Lisa Dahlberg (S) Ja 

2 Peter Landgren (S) Ja 

3 AnnSofi Tureson (S) Ja 

4 Bo Petersson (S) Ja 

5 Urban Jernberg (S) Ja 

6 Christopher Thorsson (S) Ja 

7 Jessica Rodén (S) Ja 

9 Ulla Lätt (S) Ja 

10 Ulf Dahlberg (S) Ja 

11 Anita Lomander(S) Ja 

12 Efkan Üstündag (S) Ja 

13 Helena Johansson (S) Ja 

14 Pauli Kuitunen (S) Ja 

15 Birgitta Andersson (S) Ja 

17 Leif Sternfeldt (C) Ja 

18 Lena Ferm Hansson (C) Ja 

19 Pontus Johansson (C) Ja 

21 Ulla–Maj Persson (C) Ja 

22 Stig Anderasson (C) Ja 

23 Niklas Herneryd (L) Ja 

24 Maria Aronsson Dahl (L) Ja 

25 Jan Karlsson (L) Ja 

36 Lars–Inge Andersson (KD) Ja 

38 Karin Jageby (V) Ja 

39 Arthur Thiry (V) Ja 

40 Cecilia Wiklund (V) Ja 

209 Ali Aljojo (C) Ja 

211 Micael Carlsson (C) Ja 

212 Leif Andersson (C) Ja 

222 Per Blank (V) Ja 

8 Ylva Hultén (S) Nej 

27 Ann Iberius Orrvik (M) Nej 

28 Pär–Erik Johansson (M) Nej 

31 Anders Lindahl (M) Nej 
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32 Rolf Skarin (M) Nej 

33 Tomas Ekberg (M) Nej 

34 Ylva Höglund (M) Nej 

35 Elise Arnell (KD) Nej 

37 Per–Olof Hermansson (KD) Nej 

42 Lo Göthberg Larsson (MP) Nej 

43 Inga–Maj Krüger (SD) Nej 

45 Sara Lindwall (SD) Nej 

46 Bo Kindström (SD) Nej 

47 Jarl Krüger (SD) Nej 

48 Ida Ahlgren (SD) Nej 

49 Glenn Glansin (SD) Nej 

50 Siv Scarborough (SD) Nej 

216 Peter Branshöj (M) Nej 

217 Charlotta Bornefalk (M) Nej 

218 Kerstin Weimman-Lindén (M) Nej 

44 Lennart Svensson (SD) Avstår 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 26 

Redovisning av meddelanden § 27 

Information om remiss av nya motioner § 28 

Anmälan av nya medborgarförslag § 29 

Inkomna enkla frågor § 30 

Inkomna interpellationer § 31 

Information inför kommunpolitisk vägledningsdebatt på 

kommunfullmäktiges den 24 mars 2022 

§ 32 

Svar på motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark (KD) § 33 

Svar på motion om tankställe för vätgas (M) § 34 

Svar på motion om att bygga mer i trä (M) § 35 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - verksamhetsplan 

och budget 2022 

§ 36 

Införande av e-arkiv i Marks kommun § 37 

Förslag till verksamhetsområde i Dyrenäs § 38 

Förslag till verksamhetsområde i Flohult § 39 

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-2026 § 40 

Fyllnadsval av ledamot i Spinnerskan i Mark AB (L) § 41 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (V) § 42 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges 

demokratiberedning (MP) 

§ 43 

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (L) § 44 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (MP) § 45 

Fyllnadsval av nämndeman (SD) § 46 
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§ 26/2022   

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande förändringar görs i ärendelistan: 
 
Tillkommer 

- Medborgarförslag om utbud av fossilfri el 
- Medborgarförslag om kontroll och underhåll av cykelbanor 
- Medborgarförslag om cykelväg - Fritsla till Kinnahult 
- Fyllnadsval av nämndeman (SD) 

 
Utgår 

- Kommundirektören har ordet 

 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår följande ändringar i ärendelistan: 
 
Tillkommer 

- Medborgarförslag om utbud av fossilfri el 
- Medborgarförslag om kontroll och underhåll av cykelbanor 
- Medborgarförslag om cykelväg - Fritsla till Kinnahult 
- Fyllnadsval av nämndeman (SD) 

 
Utgår 

- Kommundirektören har ordet 

 

Beslutsgång 

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

 

  

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
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§ 27/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisning av meddelanden noteras 

Under perioden 2022-01-27 – 2022-02-23 har följande meddelanden inkommit: 

- Rapport från revisionen om granskning av internt och externt intrångsskydd 

i kommunens IT- system 

- Kallelse till föreningsstämma och öppet medlemsmöte i Viskans vattenråd 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om redovisningen kan noteras och finner att så sker. 
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§ 28/2022  

Information om remiss av nya motioner 

Enligt 38 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som 
kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt 
de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.  

 
Under perioden 2022-01-27 – 2022-02-23 har det inte inkommit några 
motioner. 
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§ 29/2022   Dnr: KS 2022-10 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dnr 2022-10-1   

Medborgarförslag om promenadväg i Fotskäl överlämnas till teknik- och 

servicenämnden för handläggning och beslut. 

 

Dnr 2022-10-3   

Medborgarförslag om insamling vid återvinningscentralen överlämnas till teknik- 

och servicenämnden för handläggning och beslut.  

 

Dnr 2022-10-5   

Medborgarförslag om hemmasittarteam överlämnas till barn- och 

utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 

 

Dnr 2022-10-6   

Medborgarförslag om utbud av fossilfri el överlämnas till kommunstyrelsen för 

handläggning och beslut. 

 

Dnr: 2022-10-9 

Medborgarförslag om kontroll och underhåll av cykelbanor överlämnas till teknik- 

och servicenämnden för handläggning och beslut. 

 

Dnr: 2022-10-11 

Medborgarförslag om cykelväg - Fritsla till Kinnahult 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 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. 

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
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Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår följande: 
 

Dnr 2022-10-1   

Medborgarförslag om promenadväg i Fotskäl.  

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

 

Dnr 2022-10-3   

Medborgarförslag om insamling vid återvinningscentralen.  

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

 

Dnr 2022-10-5   

Medborgarförslag om hemmasittarteam.  

Förslag: överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut. 

 

Dnr 2022-10-6   

Medborgarförslag om utbud av fossilfri el.  

Förslag: överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

Dnr: 2022-10-9 

Medborgarförslag om kontroll och underhåll av cykelbanor. 

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

 

Dnr: 2022-10-11 

Medborgarförslag om cykelväg - Fritsla till Kinnahult. 

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 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

  

https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
https://prod360.mark.se/locator/DMS/Document/Details/Simplified/61000?module=Document&subtype=61000&recno=521816&VerID=504586
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§ 30/2022    

Inkomna enkla frågor 

 

Ärendet 

Under perioden 2022-01-26 – 2022-02-23 har det inte inkommit några 
enkla frågor.   
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§ 31/2022   Dnr: KS 2021-9 101 

Inkomna interpellationer 

 

Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) har den 17 december 2021 lämnat in en 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående teknik- och 

servicenämndens budget. 

 

Kommunfullmäktige beslöt den 27 januari 2022 att Pär-Erik Johanssons 

(M) interpellation om teknik- och servicenämndens budget får ställas och 

att ärendet bordläggs till nästa möte. 

 

Dagens sammanträde 

Pär-Erik Johansson (M) läser upp interpellationen.  
 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) besvarar interpellationen. 
 

Pär-Erik Johansson (M) och Jessica Rodén (S) inleder med två debattinlägg 
vardera innan det övergår till allmän diskussion i ärendet.  
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§ 32/2022   

Information inför kommunpolitisk vägledningsdebatt  

på kommunfullmäktige den 24 mars 2022 

Dagens sammanträde 

Ekonomichefen Kristian Johansson informerar inför den kommunpolitiska 
vägledningsdebatten som ska vara på kommunfullmäktige den 24 mars 
2022. 
 
Ordförande tackar Kristian Johansson på vägnar av kommunfullmäktige för 
informationen. 
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§ 33/2022   Dnr: KS 2021-380 

Svar på motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut  

Marks kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter 

och nätverk där kommunen är huvudman. 

Marks kommun ska aktivt verka för att alla verksamheter där barn vistas ska vara 

porrfria zoner. 

Motionen anses därmed bifallen.  

Ärendet 

Elise Arnell (KD) har den 25 maj 2021 lämnat en motion med förslag om att Marks 

kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter och 

nätverk där kommunen är huvudman. Marks kommun ska även aktivt verka för att 

alla verksamheter där barn vistas ska vara porrfria zoner. 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 juni 2021 till barn- och 

utbildningsnämnden som behandlade motionen den 14 oktober 2021. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 2. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 februari 2022, § 3, där följande 

föreslås: 

Marks kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter 

och nätverk där kommunen är huvudman. 

Marks kommun aktivt verkar för att alla verksamheter där barn vistas ska vara 

porrfria zoner. 

Motionen anses därmed bifallen.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD), Lena Ferm Hansson (C), Lo Göthberg Larsson (MP), Jessica Rodén 

(S), Karin Jageby (V), Glenn Glansin (SD), Niklas Herneryd (L) och Tomas Ekberg 

(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 

och finner att så sker.   
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Beslut skickas slutligt till 

Elise Arnell (KD) 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 34/2022   Dnr: KS 2019-230 251 

Svar på motion om tankställe för vätgas (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Marks kommun ställer sig positiv till både nya energislag, tekniker och bränslen 

som kan ha en hållbar inverkan på miljön, därför deltar kommunen i 

Boråsregionens projekt Fossilfri Boråsregion. Projektets övergripande mål är att 

förbättra infrastruktur för fossilfria drivmedel. Projektet, som pågår till slutet av 

2023, kommer vara vägledande för var det i kommunen kan vara lämpligt att 

lokalisera ett tankställe för vätgas. 

Motionen anses härmed besvarad. 

 

Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) och Anders Lindal (M) har framställt en motion gällande 

byggandet av ett tankställe i Marks kommun för fordon som drivs med vätgas (H2). 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2019, § 25/2019, beslutat att remittera 

motionen till kommunstyrelsen.  

 

Ärendet har remitterats till teknik- och servicenämnden och Marks Kraftvärme AB 

att inkomma med förslag till beslut. 

 

Marks Energi AB:s remissvar är upptagen och förankrad med styrelsen enligt 

styrelseprotokoll 20200213 §12 punkten e. 

Teknik- och servicenämnden har yttrat sig i sammanträdesprotokoll TSN 2021-225. 

Beslutet § 115/2021 i Teknik- och Servicenämnden lyder: Teknik- och 

servicenämnden ansluter till Samhällsbyggnadsenhetens och Marks kraftvärmes 

yttranden i ärendet och anser att Marks kommun ska delta i projektet Fossilfri 

Boråsregion. Tankställe för biogas för utredas. Teknik- och servicenämnden ser 

positivt på motionen och ser fram emot att vara behjälpliga vid en eventuell 

intresseanmälan av etablering. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 20 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 4.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 februari 2022, § 8, där följande 

föreslås:  

 

Marks kommun ställer sig positiv till både nya energislag, tekniker och bränslen 

som kan ha en hållbar inverkan på miljön, därför deltar kommunen i 



Sida 21(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Boråsregionens projekt Fossilfri Boråsregion. Projektets övergripande mål är att 

förbättra infrastruktur för fossilfria drivmedel. Projektet, som pågår till slutet av 

2023, kommer vara vägledande för var det i kommunen kan vara lämpligt att 

lokalisera ett tankställe för vätgas. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) föreslår att motionens förslag om lämplig placering av 

tankstation för vätgas hanteras i översiktplanarbetet.  

Pär-Erik Johansson (M), Elise Arnell (KD), Peter Branshøj (M), Glenn Glansin (SD), 

Lars-Inge Andersson (KD), Ann Iberius Orrvik (M) och Bo Kindström (SD) yrkar 

bifall till Tomas Ekbergs (M) förslag. 

Lena Ferm Hansson (C), Jessica Rodén (S), Lo Göthberg Larsson (MP), Niklas 

Herneryd (L), Leif Sternfeldt (C), Ulf Dahlberg (S) och Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot förslaget från Tomas Ekberg 

(M), och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och verkställs.  

Med 31 röster för kommunstyrelsens förslag och 19 röster för Tomas Ekbergs 

förslag finner ordförande att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.  

Vid voteringen avstod en ledamot från att rösta. 

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

Teknik- och servicenämnden 

Marks Energi AB 

_______________________ 
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§ 35/2022   Dnr: KS 2019-182 225 

Svar på motion om att bygga mer i trä (M) 

Marks kommun ställer sig positiv till att bygga mer i trä och har genom sitt 

deltagande i strategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” antagit sig att 

inom klimatlöftet 2022 arbeta med ”Vi bygger i trä”. Klimatlöftet innebär att 

kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, 

antingen i egen regi eller markanvisning. Kommunens möjligheter att bygga i trä 

görs genom att ställa krav i avtal, exempelvis markanvisningar till privata 

exploatörer.   

Motionen anses härmed besvarad. 

Reservation 

Ledamöternas reservationer finns under beslutsgång. 

 

Ärendet 

Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M) och Kerstin Weimman Lindén (M) har 

för den moderata gruppen den 4 mars 2019 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige där följande beslut föreslås: 

• Att Marks kommun i första hand väljer trä som byggnadsmaterial i kommunala 

byggnader, samt 

• att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med Marks bostad och andra 

bostadsföretag verka för att dessa har trä som förstahandsval när det gäller val 

av byggmaterial. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till teknik- och servicenämnden den 28 

mars 2019, § 25. 

Teknik- och servicenämnden beslutade 18 februari 2021, § 28, att teknik- och 

serviceförvaltning får i uppdrag att i framtida byggnation fortsätta att utvärdera 

olika material utifrån en helhetsbedömning. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 22 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 januari 2022, § 19. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 februari 2022, § 9, där följande 

föreslås: 

 

Marks kommun ställer sig positiv till att bygga mer i trä och har genom sitt 

deltagande i strategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” antagit sig att 

inom klimatlöften 2022 arbeta med ”Vi bygger i trä”. Klimatlöftet innebär att 

kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme vid byggnation i 



Sida 23(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

kommunala projekt. Kommunens möjligheter att påverka andra att bygga i trä görs 

genom att ställa krav i avtal, exempelvis i markanvisningar till privata exploatörer.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) föreslår att: Marks kommun ställer sig positiv till att bygga mer i 

trä och har genom sitt deltagande i strategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 

om” antagit sig att inom klimatlöftet 2022 arbeta med ”Vi bygger i trä”. Klimatlöftet 

innebär att kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme i ett 

byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller markanvisning. Kommunens möjligheter 

att bygga i trä görs genom att ställa krav i avtal, exempelvis markanvisningar till 

privata exploatörer.  

 

Motionen anses härmed besvarad. 

 

Ann Iberius Orrvik (M), Lo Göthberg Larsson (MP) och Glenn Glansin (SD) yrkar 

bifall till motionen. 

 

Lena Ferm Hansson (C), Bo Petersson (S), Ulf Dahlberg (S), Leif Sternfeldt (C) och 

Efkan Üstündag (S) yrkar bifall till Jessica Rodéns (S) förslag. 

  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jessica Rodéns (S) förslag mot förslaget från Ann Iberius Orrvik 

(M), och finner att kommunfullmäktige antar Jessica Rodéns (S) förslag. 

 

Votering begärs och verkställs. 

 

Med 30 röster för Jessica Rodéns (S) förslag och 20 röster för Ann Iberius Orrviks 

(M) förslag finner ordförande att Jessica Rodéns (S) förslag antas.  

 

Vid voteringen avstod en ledamot från att rösta.  

 

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

 

Reservation 

Glenn Glansin (SD), Peter Branshøj (M), Ylva Höglund (M), Ann Iberius Orrvik (M), 

Tomas Ekberg (M), Kerstin Weimann-Lindén (M) och Lo Göthberg Larsson (MP) 

reserverar sig mot beslutet. 
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Beslut skickas slutligt till 

• Motionärerna 

• Teknik- och servicenämnden 

_____________________ 
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§ 36/2022   Dnr: KS 2021-678 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - 

Verksamhetsplan och budget 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 

samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad 

till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 

förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 10 december 

2021 att översända verksamhetsplan och budget 2022 till medlemskommunerna för 

godkännande. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 januari 2022, § 17. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 februari 2022, § 6, där följande 

föreslås: 

 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 

och finner att så sker.  

 
Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

___________________ 
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§ 37/2022   Dnr: KS 2021-480 

Införande av e-arkiv i Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med mera information kring 

säkerhet och praktisk genomförande. 

 

Ärendet 

Alla kommuner har ansvar för att spara sin information, oavsett om den är digital 

eller i pappersform. Det framgår av tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan 

lagstiftning. Historiskt sett har all information sparats i traditionella pappersarkiv. 

Men under de senaste årtiondena har lösningar för arkivering av digital information 

tagits fram och används i allt högre grad av statliga myndigheter och kommuner.  

I Marks kommun har vi ett antal olika verksamhetssystem som används i 

ärendehanteringsprocessen. Mycket av den information som finns i dessa system 

har kommit in till kommunen i elektronisk form och bearbetats vidare i 

verksamhetssystemen. När informationen inte längre behövs som underlag för 

beslutsfattande ligger den kvar i elektronisk form i verksamhetssystemen eller den 

skrivs ut på papper och arkiveras i pappersform i kommunarkivet. 

 

Frågan om införande av e-arkiv i Marks kommun har på sistone aktualiserats 

genom att kommuncheferna i Sjuhärad har gett Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund i uppdrag att genomföra en förstudie för införande av e-arkiv 

inom medlemskommunerna och kommunalförbundet. Förstudien har undersökt 

olika alternativ för införande av e-arkiv. 

 

I Marks kommun behöver vi nu ta ställning till om vi ska införa e-arkiv och på vilket 

sätt det i så fall ska göras. Det måste också beslutas om finansiering av införandet. 

 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 december 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 januari 2022, § 18. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 februari 2022, § 7, där följande 

föreslås: 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med mera information kring 

säkerhet och praktisk genomförande. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ann Iberius Orrvik yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 

och finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 38/2022   Dnr: KS 2021-643 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 

- utökning med Dyrenäs 

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Dyrenäs enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 166/2021, den 11 november 2021, 

föreslagit en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten i 

Dyrenäs.  

Teknik- och serviceförvaltningen planerar att bygga ut kommunal vatten- och 

avloppsförsörjning i området Dyrenäs och behöver utöka verksamhetsområdena för 

vatten och spillvatten. Den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen ligger till 

grund för var kommunen ska bygga ut vatten- och avloppsförsörjning och anger de 

utpekade VA-utbyggnadsområdena. Endast inom verksamhetsområdet gäller 

vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxan. 

I området Dyrenäs avser utökningen verksamhetsområde med 77 fastigheter. 

Området består till största del av bebyggda fastigheter som ligger inom planlagt 

område. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 5.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 februari 2022, § 10, där följande 

föreslås: 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Dyrenäs enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Bo Petersson (S), Ann Iberius Orrvik (M), Lena Ferm Hansson (C) och Pär-Erik 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 

och finner att så sker.  

 

    

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

______________________ 
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§ 39/2022   Dnr: KS 2021-642 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning  

- utökning med Flohult   

Kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 165/2021, den 11 november 2021, 

föreslagit en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Flohult.  

Teknik- och serviceförvaltningen planerar att bygga ut kommunal vatten- och 

avloppsförsörjning i området Flohult och behöver utöka verksamhetsområdena för 

vatten och spillvatten. Den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen ligger till 

grund för var kommunen ska bygga ut vatten- och avloppsförsörjning och anger de 

utpekade VA-utbyggnadsområdena. Endast inom verksamhetsområdet gäller 

vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxan. 

I området Flohult avser utökningen verksamhetsområde med 26 fastigheter. 

Området är delvis planlagt och består till övervägande del av befintlig bebyggelse. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 6,  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 februari 2022, § 11, där följande 

föreslås: 

 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 



Sida 31(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bo Petersson (S), Ann Iberius Orrvik (M), Lena Ferm Hansson (C) och Pär-Erik 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 

och finner att så sker.  

   

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_________________________ 
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§ 40/2022   Dnr: KS 2022-42 

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 

parti får i kommunfullmäktige.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

 

________________________ _________________________ 

Rolf Skarin (M)  Pär-Erik Johansson (M)   

Ordförande   Justerande   

 

________________________ 

Ali Aljojo (C) 

Justerande 

 

 

Ärendet 

Kommunallagen 5 kap. 5 § anger att kommunfullmäktige bestämmer hur många 

ledamöter som fullmäktige ska ha och anger ett visst minimiantal beroende på hur 

många röstberättigade det finns i kommunen.  

Enligt kommunallagen 5 kap. 8 § ska kommunfullmäktige före utgången av februari 

månad valåret besluta om antalet ersättare i kommunfullmäktige. Antalet ska 

utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 

fullmäktige. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 januari 2022, § 26. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 februari 2022, § 5, där följande 

föreslås: 

 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51.  
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Antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 

parti får i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut med omedelbar justering. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det 

antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige.  

Jessica Rodén yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta ordförandes förslag, och 

finner att så sker.  

 

Beslut skickas slutligt till 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
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§ 41/2022   Dnr: KS 2018-633 107 

Fyllnadsval av ledamot i Spinnerskan i Mark AB (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Jan Karlsson (L) utses som ledamot Spinnerskan i Mark AB. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

 

________________________ _________________________ 

Rolf Skarin (M)  Pär-Erik Johansson (M)   

Ordförande   Justerande   

 

________________________ 

Ali Aljojo (C) 

Justerande 

 

Ärendet 

Anders Almqvist (L) har i skrivelse den 20 januari 2022 avsagt sig sitt  
uppdrag som ledamot Spinnerskan i Mark 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.  

 
Kommunfullmäktige entledigade Anders Almqvist (L) från hans uppdrag 
som ledamot Spinnerskan i Mark AB och bordlade val av ny ledamot den 27 
januari 2022, § 24. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) föreslår att Jan Karlsson (L) utses som ledamot Spinnerskan i 

Mark AB. 



Sida 35(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Jan Karlsson (L) som ledamot i 

Spinnerskan i Mark AB, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Spinnerskan i Mark AB 

Jan Karlsson 

 

  



Sida 36(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 42/2022   Dnr: KS 2018-622 101 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Princella Lizarazu, Fritsla, utses som ersättare i valnämnden. 

 

Ärendet 

Lena Persson (V) har i skrivelse den 13 december 2021 avsagt sig 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.  
 
Kommunfullmäktige entledigade Lena Persson (V) från hennes uppdrag 
som ersättare i valnämnden och bordlade val av ny ersättare den 27 
januari 2022, § 16. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby föreslår att Princella Lizarazu, Fritsla, utses som ersättare i 

valnämnden. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Princella Lizarazu som ersättare i 

valnämnden, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Princella Lizarazu  

Valnämnden 

Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

  



Sida 37(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 43/2022   Dnr: KS 2018-561 101 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges 

demokratiberedning (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning 
bordläggs till nästa sammanträde. 
 

Ärendet 

Gustav Cruce (MP) har i skrivelse den 17 december 2021 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

  
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.  
 
Kommunfullmäktige entledigade Gustav Cruce (MP) från hans uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning och bordlade val av 
ny ersätter den 27 januari 2022, § 18. 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att fyllnadsval av ersättare i 

kommunfullmäktiges demokratiberedning bordläggs till nästa sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges 

demokratiberedning bordläggs till nästa sammanträde, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

  



Sida 38(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 44/2022   Dnr: KS 2018-618 101 

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Niclas Svedberg, Fritsla, utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ärendet 

Anders Almqvist (L) har i skrivelse den 20 januari 2022 avsagt sig sitt  
uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

  
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.  

 
Kommunfullmäktige entledigade Anders Almqvist (L) från hans uppdrag 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och bordlade val av ny ersättare 
den 27 januari 2022, § 23. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) föreslår att Niclas Svedberg, Fritsla, utses till ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige utser Niclas Svedberg, Fritsla, till 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Niclas Svedberg 

Kultur- och fritidsnämnden 

Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

  



Sida 39(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 45/2022   Dnr: KS 2018-622 101 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden bordläggs till nästa sammanträde. 

 

Ärendet 

Ida Nilsson (MP) har i skrivelse den 25 januari 2022 avsagt sig 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.  
 
Kommunfullmäktige entledigade Ida Nilsson (MP) från hennes uppdrag som 
ersättare i valnämnden och bordlade val av ny ersätter den 27 januari 
2022, § 25. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att fyllnadsval av ersättare i valnämnden 

bordläggs till nästa sammanträde.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fyllnadsval av ersätter i valnämnden bordläggs till nästa 

sammanträde, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Valnämnden 

 

 

 

 

 



Sida 40(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-02-24   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 46/2022   Dnr: KS 2018-343 115 

Fyllnadsval av nämndeman (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fyllnadsval av nämndeman bordläggs till nästa sammanträde. 

 

Ärendet 

Annelie Glansin har den 22 februari 2022 entledigats från sitt uppdrag som 

nämndeman vid Borås tingsrätt. Med anledning av detta hemställer tingsrätten att 

ny nämndeman utses fram till och med den 31 december 2023. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Glenn Glansin (SD) föreslår att fyllnadsval av nämndeman bordläggs till nästa 

sammanträde.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fyllnadsval av nämndeman bordläggs till nästa sammanträde, 

och finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 

Borås tingsrätt 

 


