
 Sida 1(37) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-11-17 

Tid:   kl. 18:00 – 21:10, Paus 18:50-19:35 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Beslutande:  (S) Pauli Kuitunen 

 (S) Peter Landgren 

 (S) AnnSofi Tureson 

 (S) Bo Petersson 

 (S) Ulla Lätt 

 (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (S) Håkan Andersson 

 (S) Tuula Vähäniemi tjänstgör för Helena Johansson 

 (S) Yasin Abbes §§ 201 - 214 

 (S) Ann Christin Asp §§ 215 - 218 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Rainer Lohager tjänstgör för Efkan Üstündag 

 (S) Birgitta Andersson 

 (S) Niklas Emnér 

 (S) Agnetha Rodén 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (C) Ulla-Maj Persson 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Pernilla Abrahamsson tjänstgör för Gisella Olsson 

 (C) Anders Andersson tjänstgör för Stefan Brunander 

 (V) Karin Jageby 

 (V) Arthur Thiry 

 (V) Madeleine Nielsen tjänstgör för Beatrix Wiberg 

 (V) - 

 (MP) Lo Göthberg Larsson 

 (L) Maria Aronsson Dahl 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Hampus Lepp tjänstgör för Tomas Johansson 

 (M) Ann Iberius Orrvik 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (M) Rolf Skarin 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 
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 (M) Peter Branshøj 

 (M) Carl Ljungström tjänstgör för Kerstin Weimman Lindén 

 (SD) Glenn Glansin 

 (SD) Siv Scarborough tjänstgör för Inga Maria Krüger 

 (SD) Sara Lindwall 

 (SD) Mikael Ljunggren 

 (SD) Ulf Gustavsson 

 (SD) Roger Lundstedt 

 (SD) Bo Kindström 

 (SD) Kathrin Larsson tjänstgör för Peter Flink 

 (SD) Yvonne Kindström 

 (SD) Lucas Lindvall tjänstgör för Jarl Krüger 

 (KD) Elise Arnell §§ 201 - 214 

 (KD) Martin Andersson §§ 215 - 218 

 (KD) Per-Olof Hermansson 

 (KD) Nicolette Nadj 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

 (C) Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(MP) Lars-Olof Sandberg 

(L) Niklas Herneryd 

(S) Fredrik Tureson 

(S) Tommy Söderhagen 

(C) Pontus Johansson 

(KD) Martin Andersson §§ 201 - 214 

(KD) Ailen Andersson 

(M) Anders Lilliestam 

(S) Daria Johnsson 

(L) Niclas Svedberg 

(S) Ann Christin Asp §§ 201 - 214 

(SD) Thomas Gunnarsson 

(SD) David Strömgård 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör § 201-207 

 Karin Hydén Biträdande kommun-

direktör 

§ 201-207 
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 Malin Bexell Förvaltningschef sam-

hällsbyggnads-för-

valtningen 

§ 201-207 

 Marie Sandell Molander Förvaltningschef 

barn- och utbildnings-

förvaltningen 

§ 201-207 

 Rasmus Torngard Förvaltningschef kul-

tur- och fritids-för-

valtningen 

§ 201-207 

 Talieh Ashjari Förvaltningschef soci-

alförvaltningen 

§ 201-207 

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef 

Teknik- och service-

förvaltningen 

§ 201-207 

 Svante Dahlquist VD Marks Bostads AB § 201-207 

 Jörgen Eriksson VD Marks Energi AB § 201-207 

 Erika Hurtig Kanslichef § 201-218 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 201-218 

    

Utses att justera: Ulf Dahlberg (S), Pär-Erik Johansson (M) och Rolf Skarin (M)  

som ersättare. 

 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-11-29 klockan 15.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 201-218 

Catarina Modin 

Ordförande 

Eva-Karin Torhem Arnell (C) 

Justerande 

Ulf Dahlberg (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdesdatum, § 201-218 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-11-30 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-12-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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Omröstningslista § 214, Utdebitering 2023 

Ja-röst för att bifalla styrelsens förslag  
Nej-röst för bifall till Tomas Ekbergs (M) förslag 

 
Resultat: 25 ja-röster och 23 nej-röster 

 

11 Lena Ferm Hansson (C) Ja 

12 Ulla-Maj Persson (C) Ja 

13 Leif Sternfeldt (C) Ja 

14 Eva-Karin Torhem Arnell (C) Ja 

17 Maria Aronsson Dahl (L) Ja 

22 Pauli Kuitunen (S) Ja 

23 Peter Landgren (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 

32 Anita Lomander (S) Ja 

34 Birgitta Andersson (S) Ja 

35 Niklas Emnér (S) Ja 

36 Agnetha Rodén (S) Ja 

37 Karin Jageby (V) Ja 

38 Arthur Thiry (V) Ja 

41 Lo Göthberg Larsson (MP) Ja 

207 Pernilla Abrahamsson (C) Ja 

208 Anders Andersson (C) Ja 

213 Tuula Vähäniemi (S) Ja 

216 Rainer Lohager (S) Ja 

221 Madeleine Nielsen (V) Ja 

1 Tomas Ekberg (M) Nej 

3 Ann Iberius Orrvik (M) Nej 

4 Per Erik Johansson (M) Nej 

5 Elise Benjaminsson (M) Nej 

6 Rolf Skarin (M) Nej 

7 Ylva Höglund (M) Nej 

8 Magnus Lilliecrona (M) Nej 

9 Peter Branshøj (M) Nej 

19 Per-Olof Hermansson (KD) Nej 

20 Nicolette Nadj (KD) Nej 

21 Lars-Inge Andersson (KD) Nej 
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42 Glenn Glansin (SD) 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 

203 Carl Ljungström (M) Nej 

225 Siv Scarborough (SD) Nej 

226 Kathrin Larsson (SD) Nej 

227 Lucas Lindvall (SD) Nej 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 201 

Redovisning av meddelanden § 202 

Information om remiss av nya motioner § 203 

Anmälan av nya medborgarförslag § 204 

Inkomna enkla frågor § 205 

Inkomna interpellationer § 206 

Kommundirektören har ordet och förvaltningscheferna pre-

senterar sig 

§ 207 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden § 208 

Prövning av fråga om kommunalt bidrag till enskild vägsam-

fällighetsförening 

§ 209 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige § 210 

Reglemente för bygg- och miljönämnden samt upphävande 

av reglemente för plan- och byggnadsnämnden samt miljö-

nämnden 

§ 211 

Revidering av reglemente för socialnämnden, äldreomsorgs-

nämnden och kommunstyrelsen avseende flytt av pension-

ärsrådet och funktionshinderrådet samt namnändring till 

omsorgsnämnden 

§ 212 

Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden och 

kommunstyrelsen avseende ansvar för folkhälsa 

§ 213 

Utdebitering 2022 § 214 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och ser-

vicenämnden (M) 

§ 215 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) § 216 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) § 217 

Ny inkallelseordning MP § 218 

________ 
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§ 201/2022     

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande tillägg görs till ärendelistan: 

- Begäran om entledigande (M) 

- Begäran om entledigande (SD) 

- Begäran om entledigande (SD) 

- Ny inkallelseordning MP 

- ÄN § 86 2022 Utvärdering av den förändrade prismodellen för färdtjänst i 

Marks kommun 

- ÄN Tjänsteskrivelse - Utvärdering av den förändrade prismodellen för färd-

tjänstresor 

- Budget och verksamhetsplan 2023–2025 från Tolkförmedling Väst 

- Information från Mediapoolen 

- Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare (C) 

- Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare (S) 

- Motion om våtmarker (L) 

- Medborgarförslag om insatser mot narkotika 

- Medborgarförslag om att bevara Sätila förskola 

- Medborgarförslag Parkering Stommens förskola 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande tillägg görs till ärendelistan: 

- Begäran om entledigande (M) 

- Begäran om entledigande (SD) 

- Begäran om entledigande (SD) 

- Ny inkallelseordning MP 

- ÄN § 86 2022 Utvärdering av den förändrade prismodellen för färdtjänst i 

Marks kommun 

- ÄN Tjänsteskrivelse - Utvärdering av den förändrade prismodellen för färd-

tjänstresor 

- Budget och verksamhetsplan 2023–2025 från Tolkförmedling Väst 

- Information från Mediapoolen 

- Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare (C) 

- Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare (S) 

- Motion om våtmarker (L) 

- Medborgarförslag om insatser mot narkotika 

- Medborgarförslag om att bevara Sätila förskola 

- Medborgarförslag Parkering Stommens förskola 
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Beslutsgång 

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

________ 
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§ 202/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisning av meddelanden noteras 

Under perioden 2022-10-28 – 2022-11-17 har följande meddelanden inkommit: 

- ÄN § 86 2022 Utvärdering av den förändrade prismodellen för färdtjänst i 

Marks kommun 

- ÄN Tjänsteskrivelse - Utvärdering av den förändrade prismodellen för färd-

tjänstresor 

- Budget och verksamhetsplan 2023–2025 från Tolkförmedling Väst 

- Information från Mediapoolen 

- Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare (C) 

- Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot och ersättare (S) 

Beslutsgång 

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

_____________ 

 

 

  



Sida 11(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-11-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 203/2022    

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.  

 
Den 13 november 2022 inkom från Maria Aronsson Dahl (L) en motion om 
återskapande av våtmarker.  
 
Kommundirektören har den 17 november 2022 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

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

________ 
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§ 204/2022     

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

KS 2022-10-113 

Medborgarförslag om insatser mot narkotika överlämnas till barn- och utbildnings-

nämnden för handläggning och beslut. 

 

KS 2022-10-117 

Medborgarförslag om parkering vid Stommens förskola överlämnas till teknik- och 

servicenämnden för handläggning och beslut. 

 

KS 2022-10-119 

Medborgarförslag om bevarande av Sätila förskola överlämnas till teknik- och ser-

vicenämnden för handläggning och beslut. 

 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapport-
eras 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 samman-

träde 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 

KS 2022-10-113 

Medborgarförslag om insatser mot narkotika 

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

 

KS 2022-10-117 

Medborgarförslag om parkering vid Stommens förskola 

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

 

KS 2022-10-119 

Medborgarförslag om bevarande av Sätila förskola 

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

 



Sida 13(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-11-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapport-
eras 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 

Barn- och utbildningsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

 

________ 
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§ 205/2022   Dnr: KS 2022-34 

Inkomna enkla frågor 

Ärendet 

Under perioden 2022-09-22 – 2022-11-16 har det inte inkommit några enkla frå-

gor. 

________ 
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§ 206/2022   Dnr: Ks 2022-9 

Inkomna interpellationer 

Ärendet 

Under perioden 2022-09-22 – 2022-11-16 har det inte inkommit några interpellat-

ioner 

________ 
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§ 207/2022    

Kommundirektören har ordet och förvaltningscheferna presen-

terar sig 

Dagens sammanträde 

Kommundirektören presenterar sig och berättar kort om Marks kommun och dess 

organisation. Därutöver presenterar sig samtliga förvaltningschefer och VD:ar som 

berättar kort om sina förvaltningars/bolags verksamhetsområden. 

Ordföranden tackar för informationen. 

________ 

 

 

 

 

 

  



Sida 17(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-11-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 208/2022   Dnr: KS 2017-257 005 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

På kommunens boenden finns internetuppkoppling, vilket möjliggjorts inom kom-

munkoncernen. Alla boende kan teckna egna abonnemang för internet, tv och tele-

foni via fiber. Det kan inte ses som en angelägenhet av allmänt intresse att kom-

munen stödjer de boende med kostnaden, utan var och en har att stå för sin kost-

nad. Teknik- och servicenämnden uppmanas att säkerställa tillgång till trådlöst in-

ternet vid tillskapande av nya boenden. 

  

Motionen är härmed besvarad. 

 

Ärendet 

I en motion, inlämnad den 17 maj 2017, föreslår Christopher Thorsson (S) att 

Marks kommun ska tillhandahålla trådlöst internet som en kostnadsfri del av boen-

destandarden i kommunens boenden. Investeringskostnaden ska finansieras genom 

kommunreserven samt att vid eventuella upphandlingar av boendeplatser i extern 

regi ska krav ställas på tillgång till trådlöst internet. 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 september 2022.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2022, §237.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 189, där följande 

föreslås:  

 

På kommunens boenden finns internetuppkoppling, vilket möjliggjorts inom kom-

munkoncernen. Alla boende kan teckna egna abonnemang för internet, tv och tele-

foni via fiber. Det kan inte ses som en angelägenhet av allmänt intresse att kom-

munen stödjer de boende med kostnaden, utan var och en har att stå för sin kost-

nad. Teknik- och servicenämnden uppmanas att säkerställa tillgång till trådlöst in-

ternet vid tillskapande av nya boenden.  

 

Motionen är härmed besvarad. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Per-Olof Hermansson (KD) yrkar att sista meningen i beslutet kompletteras så att 

den får följande lydelse:  

Teknik- och servicenämnden uppmanas att säkerställa tillgång till trådlöst internet i 

gemensamhetsutrymmen vid tillskapande av nya boenden.  

Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till Hermanssons (KD) förslag. 

Ulf Dahlberg (S) med instämmande av Leif Sternfeldt (C) och Peter Landgren (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Per-Olof Hermansson (KD) förslag mot kommunstyrelsens och 

finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Lo Göthberg Larsson (MP), Per-Olof Hermansson (KD), Elise Arnell (KD), Nicolette 

Nadj (KD) samt Ylva Höglund (M) och Leif-Inge Andersson (KD) reserverar sig. 

Beslut skickas till 

Christopher Thorsson (S) 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

 

________ 
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§ 209/2022   Dnr: KS 2022-221 

Prövning av fråga om kommunalt bidrag till enskild vägsamfäl-

lighetsförening 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utöver vad som följer av det av fullmäktige tidigare beslutade Kommunala bidrag 

till enskild väghållning, lämnas bidrag till Ramsjöns samfällighetsförening med 20 

procent av den av Trafikverket godkända kostnaden, dvs. 64 000 kronor, för för-

stärkning av grusväg som leder till Ramhultafallet. Åtgärden har akut behövt ge-

nomföras till följd av den under pandemin kraftigt ökade trafiken till Ramhultafallet, 

som är av betydelse för besöksnäringen och indirekt även för näringslivet, och där-

med varit av sådan nytta att det är motiverat att lämna bidrag. 

Kostnaden finansieras genom kommunreserven. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har den 31 mars 2022, § 35, föreslagit att kommun-

styrelsen ska pröva om ansökan från Ramsjöns samfällighetsförening uppfyller vill-

koren för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om bidrag enligt vad som 

anges i § 32 Kommunala bidrag för enskild väghållning. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 september 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2022, §242. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 187, där följande 

föreslås: 

Utöver vad som följer av det av fullmäktige tidigare beslutade Kommunala bidrag 

till enskild väghållning, lämnas bidrag till Ramsjöns samfällighetsförening med 20 

procent av den av Trafikverket godkända kostnaden, dvs. 64 000 kronor, för för-

stärkning av grusväg som leder till Ramhultafallet. Åtgärden har akut behövt ge-

nomföras till följd av den under pandemin kraftigt ökade trafiken till Ramhultafallet, 

som är av betydelse för besöksnäringen och indirekt även för näringslivet, och där-

med varit av sådan nytta att det är motiverat att lämna bidrag. 

Kostnaden finansieras genom kommunreserven.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Ramsjöns samfällighetsförening 

Teknik- och servicenämnden 

________ 
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§ 210/2022   Dnr: KS 2022-478 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras enligt följande: 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande ändras i andra stycket till föl-

jande lydelse:  

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande kompletteras med följande: 

Presidiet har till uppgift att planera fullmäktiges arbete och aktiviteter, exklusive 
beslutsärenden, bland annat genom att förbereda och planera för debatter och in-
formationer vid fullmäktiges sammanträden. 
 
Presidiet ska bevaka att ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt enligt 5 kap. 1 § KL behandlas av fullmäktige. 
 
Presidiet ska delta i planeringen för utbildningar av förtroendevalda. 
 
Inför de sammanträden då budgeten och årsredovisningen behandlas överlägger 
presidiet med partiernas gruppledare i fullmäktige om föredragningsordning och 
regler för debatten. Presidiet ansvarar även för att i övrigt ha regelbunden kontakt 
med gruppledarna. 
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med revisorerna.  
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören.  
 
Ordföranden ansvarar för att sammankalla till överläggningarna. 

 

15 § om ärenden och handlingar till sammanträdena ändras i fjärde stycket till föl-

jande lydelse: 

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten digitalt på kom-

munens webbplats. 

16 § om allmänhetens frågestund ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 

genomföras, se särskilda regler för allmänhetens frågestund, och låter kalla de för-

troendevalda eller anställda hos kommunen samt de styrelseledamöter eller an-

ställda hos de kommunala bolagen som behövs för att lämna upplysningar under 

frågestunden.  

 

I rubriken till 22 § om protokolljusterare tas hänvisningen till 5 kap. 61 § kommu-

nallagen bort.  
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40 § om uppföljning ändras i första stycket till följande lydelse: 

När fullmäktige vill att verkställigheten av ett beslut ska följas upp ska det framgå 

av beslutet. Kommunstyrelsen eller annan nämnd ska för fullmäktige redovisa de 

beslut som verkställts liksom de beslut som ännu inte är verkställda, vilket sker i 

samband med årsredovisningen och vid mandatperiodens sista sammanträde. 

 

41 § om prövning av ansvarsfrihet och anmärkning kompletteras med följande: 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärk-

ning. Beredningen innefattar att 

- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan, om en av revisorerna riktad 

anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida och om fullmäktige ska 

rikta egen anmärkning, samt vid behov Kommunfullmäktiges beslutsmotivering.  

 

42 § om beredning av ansvarsprövning och revisorernas budget ändras till att gälla 

beredning av revisorernas budget och med följande lydelse: 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

 

45 § om expediering och publicering ändras i andra stycket till följande lydelse: 

Kommunens revisorer meddelas när upprättat protokoll finns att tillgå. 

47 § om presidiedialog tas bort och ingår i stället i 3 § om presidium – ordförande 

och vice ordförande. 

49 § om demokratiberedningen ändras i fjärde stycket till följande lydelse: Upp-

giftsområdet är att verka för en utveckling av den demokratiska processen, med-

borgarinflytandet samt arbeta för ett ökat valdeltagande. Demokratiberedningen 

bereder också de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. 

Ny § om ansvarig utgivare för webbsändningar med följande lydelse: 

Fullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningar av fullmäktiges sam-

manträden på kommunens webbplats. Förste vice ordförande är ersättare till an-

svarig utgivare efter ordförande och andre vice ordförande är ersättare efter vice 

ordförande. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse ansvarig utgivare för webbsändningar av fullmäktiges 

sammanträden. Tillägg kan ske i arbetsordningen för fullmäktige, så att särskilda 

beslut därom inte behöver fattas av fullmäktige. Arbetsordningen behöver även 

kompletteras för att ange mer om vad som är fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter 

samt vad som ingår i demokratiberedningens uppdrag. Ytterligare några revide-

ringar sker samtidigt av arbetsordningen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 september 2022. 



Sida 23(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-11-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2022, §238.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 26 oktober 2022, § 183, där följande 

föreslås: 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande ändras i andra stycket till föl-

jande lydelse:  

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande kompletteras med följande: 

Presidiet har till uppgift att planera fullmäktiges arbete och aktiviteter, exklusive 
beslutsärenden, bland annat genom att förbereda och planera för debatter och in-
formationer vid fullmäktiges sammanträden. 
 
Presidiet ska bevaka att ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt enligt 5 kap. 1 § KL behandlas av fullmäktige. 
 
Presidiet ska delta i planeringen för utbildningar av förtroendevalda. 
 
Inför de sammanträden då budgeten och årsredovisningen behandlas överlägger 
presidiet med partiernas gruppledare i fullmäktige om föredragningsordning och 
regler för debatten. Presidiet ansvarar även för att i övrigt ha regelbunden kontakt 
med gruppledarna. 
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med revisorerna.  
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören.  
 
Ordföranden ansvarar för att sammankalla till överläggningarna. 

 

15 § om ärenden och handlingar till sammanträdena ändras i fjärde stycket till föl-

jande lydelse: 

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten digitalt på kom-

munens webbplats. 

16 § om allmänhetens frågestund ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 

genomföras, se särskilda regler för allmänhetens frågestund, och låter kalla de för-

troendevalda eller anställda hos kommunen samt de styrelseledamöter eller an-

ställda hos de kommunala bolagen som behövs för att lämna upplysningar under 

frågestunden.  

 

I rubriken till 22 § om protokolljusterare tas hänvisningen till 5 kap. 61 § kommu-

nallagen bort.  

 

40 § om uppföljning ändras i första stycket till följande lydelse: 
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När fullmäktige vill att verkställigheten av ett beslut ska följas upp ska det framgå 

av beslutet. Kommunstyrelsen eller annan nämnd ska för fullmäktige redovisa de 

beslut som verkställts liksom de beslut som ännu inte är verkställda, vilket sker i 

samband med årsredovisningen och vid mandatperiodens sista sammanträde. 

 

41 § om prövning av ansvarsfrihet och anmärkning kompletteras med följande: 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärk-

ning. Beredningen innefattar att 

- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan, om en av revisorerna riktad 

anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida och om fullmäktige ska 

rikta egen anmärkning, samt vid behov Kommunfullmäktiges beslutsmotivering.  

 

42 § om beredning av ansvarsprövning och revisorernas budget ändras till att gälla 

beredning av revisorernas budget och med följande lydelse: 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

 

45 § om expediering och publicering ändras i andra stycket till följande lydelse: 

Kommunens revisorer meddelas när upprättat protokoll finns att tillgå. 

47 § om presidiedialog tas bort och ingår i stället i 3 § om presidium – ordförande 

och vice ordförande. 

49 § om demokratiberedning ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Uppgiftsområdet är att verka för en utveckling av den demokratiska processen i 

kommunen och medborgarinflytandet samt arbeta för ett ökat valdeltagande. De-

mokratiberedningen bereder också de ärenden inom sitt uppgiftsområde som full-

mäktige ska avgöra. 

 

Ny § om ansvarig utgivare för webbsändningar med följande lydelse: 

Fullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningar av fullmäktiges sam-

manträden på kommunens webbplats. Förste vice ordförande är ersättare till an-

svarig utgivare efter ordförande och andre vice ordförande är ersättare efter vice 

ordförande. 

 

Kommunfullmäktig fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nicolette Nadj (KD) och Maria Aronsson Dahl (L) yrkar på en mindre justering så att 

§ 49 får följande lydelse: 

Uppgiftsområdet är att verka för en utveckling av den demokratiska processen, 

medborgarinflytandet samt arbeta för ett ökat valdeltagande. Demokratibered-

ningen bereder också de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska av-

göra. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta Nicolette Nadjs (KD) förslag till 

redaktionell ändring och finner att så sker.  

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige kan anta kommunsty-

relsens förslag i övrigt och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Demokratiberedningen 

________ 
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§ 211/2022   Dnr: KS 2022-474 

Reglemente för bygg- och miljönämnden samt upphävande av 

reglemente för plan- och byggnadsnämnden samt miljönämn-

den 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt upprättat förslag. 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 

16 december 2021, § 220, upphör att gälla. 

Reglemente för miljönämnden, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 

2021, § 219, upphör att gälla. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, § 120, fattat beslut om den politiska or-

ganisationen för mandatperioden 2023-2026. Organisationen ändras bland annat på 

så sätt att miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- 

och miljönämnd. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 25 maj 2022, 

§ 89, beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att ändra 

reglementena för nämnderna utifrån förändringar av den politiska organisationen. 

Kommunfullmäktige ska ha behandlat eventuella förändringar av reglementena 

senast under december månad 2022. Med anledning härav behöver ett reglemente 

för bygg- och miljönämnden antas samtidigt som reglementena för nuvarande plan- 

och byggnadsnämnden samt miljönämnden upphävs.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 september 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2022, §239.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 26 oktober 2022, § 184, där följande 

föreslås: 

Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt upprättat förslag. 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 

16 december 2021, § 220, upphör att gälla. 

Reglemente för miljönämnden, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 

2021, § 219, upphör att gälla. 



Sida 27(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-11-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Plan- och byggnadsnämnden 

Miljönämnden 

 

________ 
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§ 212/2022   Dnr: KS 2022-475 

Revidering av reglemente för socialnämnden, äldreomsorgs-

nämnden och kommunstyrelsen avseende flytt av pensionärs-

rådet och funktionshinderrådet samt namnändring till omsorgs-

nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reglemente för kommunstyrelsen revideras i 16 §, Övriga uppgifter, på så sätt att 

kommunstyrelsen inte längre ansvarar för finansiering och ledning av Kommunala 

pensionärsrådet i Mark och Kommunala funktionshinderrådet i Mark, utan för trygg-

hets- och säkerhetsrådet samt näringslivsrådet.  

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden och kom-

pletteras med en ny 3 §, Övriga uppgifter, om att omsorgsnämnden även ansvarar 

för finansiering och ledning av pensionärsrådet.  

Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 3 §, Övriga uppgifter, kom-

pletteras med att socialnämnden även ansvarar för finansiering och ledning av 

funktionshinderrådet samt att äldreomsorgsnämnden byts ut mot omsorgsnämn-

den. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, § 120, fattat beslut om den politiska or-

ganisationen för mandatperioden 2023-2026. Organisationen ändras bland annat på 

så sätt att äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden och pension-

ärsrådet flyttas från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden och funktionhinderrå-

det från kommunstyrelsen till socialnämnden. Vid ärendets behandling i kommun-

styrelsen den 25 maj 2022, § 89, beslutade kommunstyrelsen att kommundirektö-

ren får i uppdrag att ändra reglementena för nämnderna utifrån förändringar av 

den politiska organisationen. Kommunfullmäktige ska ha behandlat eventuella för-

ändringar av reglementena senast under december månad 2022. Med anledning 

härav behöver ändring ske av reglemente för äldreomsorgsnämnden, socialnämn-

den och kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 september 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2022, §240.  
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Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 26 oktober 2022, § 185, där följande 

föreslås: 

Reglemente för kommunstyrelsen revideras i 16 §, Övriga uppgifter, på så sätt att 

kommunstyrelsen inte längre ansvarar för finansiering och ledning av Kommunala 

pensionärsrådet i Mark och Kommunala funktionshinderrådet i Mark, utan för trygg-

hets- och säkerhetsrådet samt näringslivsrådet.  

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden och kom-

pletteras med en ny 3 §, Övriga uppgifter, om att omsorgsnämnden även ansvarar 

för finansiering och ledning av pensionärsrådet.  

Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 3 §, Övriga uppgifter, kom-

pletteras med att socialnämnden även ansvarar för finansiering och ledning av 

funktionshinderrådet samt att äldreomsorgsnämnden byts ut mot omsorgsnämn-

den. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår en förtydligande justering under § 6 i reglementet 

för socialnämnden som då får följande lydelse: 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av socialutskottet  

och som ska undertecknas, ska på socialutskottets vägnar undertecknas  

av socialutskottets ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta den redaktionella ändringen 

och finner att så sker.  

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens 

förslag i övrigt och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

_______________ 
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§ 213/2022   Dnr: KS 2022-476 

Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden och 

kommunstyrelsen avseende ansvar för folkhälsa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden revideras i 3 § på så sätt att kultur- och 

fritidsnämndens uppgifter kompletteras med att ansvara för folkhälsa. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, § 120, fattat beslut om den politiska or-

ganisationen för mandatperioden 2023-2026. Organisationen ändras bland annat på 

så sätt att ansvaret för folkhälsan flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fri-

tidsnämnden. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 25 maj 2022, § 89, 

beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att ändra regle-

mentena för nämnderna utifrån förändringar av den politiska organisationen. Kom-

munfullmäktige ska ha behandlat eventuella förändringar av reglementena senast 

under december månad 2022. Med anledning härav behöver ändring ske av regle-

mentet för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet för kommunstyrelsen innehåller 

ingen uttrycklig reglering om folkhälsa och behöver därför inte revideras. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2022, §241.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 26 oktober 2022, § 186, där följande 

föreslås: 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden revideras i 3 § på så sätt att kultur- och 

fritidsnämndens uppgifter kompletteras med att ansvara för folkhälsa. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Sara Lindwall (SD) 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 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

________ 

 

  



Sida 32(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

2022-11-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 214/2022   Dnr: KS 2022-50 

Utdebitering 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preli-

minär skatt för inkomst under 2023 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per skat-

tekrona. 

Ärendet 

Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal skatte-

sats: 

8 § Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. För-

slag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presi-

dium senast vid samma tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetför-

slaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads ut-

gång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året. 

10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då 

val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda full-

mäktige. 

11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november 

månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande 

fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen 

(1990:1144) inom denna tid.  

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 

fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 september 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 oktober 2022, §236.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 26 oktober 2022, § 182, där följande 

föreslås: 

Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preli-

minär skatt för inkomst under 2023 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per skat-

tekrona. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Dahlberg (S) med instämmande av Karin Jageby (V), Maria Aronsson Dahl (L). 

Lena Ferm Hansson (C), Lo Göthberg Larsson (MP), Håkan Andersson (S), Leif 

Sternfeldt (C) samt Peter Landgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tomas Ekberg (M) yrkar att skattesatsen fastställs till 21,41 kronor per skattekrona 

under 2023.  

Lars-Inge Andersson (KD) och Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till Ekbergs (M) för-

slag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot förslaget från Ekberg (M) och 

finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs och verkställs.  

Med 25 röster för kommunstyrelsens förslag och 23 röster för Ekbergs (M) förslag 

finner ordförande att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.  

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

Reservation 

Samtliga tjänstgörande ledamöter i (M), (SD) och (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 

________ 
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§ 215/2022   Dnr: KS 2018-617 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och service-

nämnden (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tomas Ekberg (M) entledigas från uppdraget som ledamot i teknik- och service-

nämnden. 

Frågan om att utse ny ledamot i teknik- och servicenämnden bordläggs. 

 

Ärendet 

Tomas Ekberg (M) har i skrivelse den 7 november 2022 bett om att entledigas från 

uppdraget som ledamot i teknik- och servicenämnden. 

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  

Tomas Ekberg (M) föreslår att fyllnadsvalet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige entledigar Tomas Ekberg (M) från upp-

draget som ledamot i teknik- och servicenämnden och finner att så sker. 

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsval av 

ledamot i teknik- och servicenämnden och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

________ 
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§ 216/2022   Dnr: Ks 2022-395 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga Maj Krüger entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Inga Maj Krüger (SD) har i skrivelse den 17 november 2022 avsagt sig sitt uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald 

från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det inte finn skäl emot 

det. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Inga Maj Krüger från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och finner att så sker. 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot. 

Beslut skickas till 

Inga Maj Krüger 

Länsstyrelsen 

Löneservice, teknik- och serviceförvaltningen. 

________ 
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§ 217/2022   Dnr: Ks 2022-395 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Jarl Krüger entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Ärendet 

Jarl Krüger (SD) har i skrivelse den 17 november 2022 avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald 

från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det inte finn skäl emot 

det. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Inga Maj Krüger från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och finner att så sker. 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot. 

Beslut skickas till 

Jarl Krüger 

Länsstyrelsen 

Löneservice, teknik- och serviceförvaltningen. 

________ 
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§ 218/2022   Dnr: KS 2022-398 

Ny inkallelseordning MP 

Kommunfullmäktiges beslut 

Vid förhinder för ersättare inom Miljöpartiet tillämpas särskilt bestämd Inkallelse-

ordning enligt nedan. 

V, S, C, L, KD 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje mandatperiod besluta om ordning för inkallande 

av ersättare för kommunstyrelsen och för nämnderna.  

Enligt kommunfullmäktige den 16 december 2021, § 214, antagna kommungemen-

samt reglemente för nämnderna i Marks kommun 25 §, ska ersättarna tjänstgöra 

enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår ny inkallelseordning för MP enligt följande: 

V, S, C, L, KD 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta Göthberg Larsson (MP) förslag 

till ny inkallelseordning för (MP) och finner att så sker. 

________ 

 

 

 


