
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(45) 
 Kommunfullmäktige 
 2018-04-26 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30-20.50. 
Paus klockan 15.50-16.20, 18-45 – 19.00. Ajournering klockan 
19.25 – 19.30.  

  
Beslutande   
 M Tomas Johansson §§ 51-59, 61-76 
 M Elise Benjaminsson, klockan 17.05–20.50 §§ 64-76 
 M Pär-Erik Johansson 
 M Anders Lindal 
 M Bengt Ferm §§ 51-60, 62-76 
 M Ann Iberius-Orrvik §§ 51-60, 62-76 
 M Rolf Skarin §§ 51-68, 70-76 
 M -  
 C Mikael Larsson 
 C Leif Sternfeldt 
 C -  
 C Leif Andersson tjänstgör för Pontus Johansson 
 C Eva Åberg Andersson 
 MBP Henry Sandahl §§ 51-59, 62-76  
 (-) Ylva Höglund, klockan 14.45 - 20.50 §§ del av § 59-76 
 (-) Lennart Svensson §§ 51-60, 62-76 
 MBP -  
 L Sofia Sjöstrand 
 L Rolf Hallberg §§ 51-59, 62-76  
 MP Lo Göthberg Larsson §§ 51-59, 61-76  
 MP Jessica Pettersson tjänstgör för Thomas Larsson 
 KD Elise Arnell, klockan 13.30–19.00 §§ 51-64 
 KD Rut-Marie Engström tjänstgör för Elise Arnell §§ 65-76 
 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Per-Olof Hermansson §§ 

51-60, 62-76 
 KD Rut-Marie Engström tjänstgör för Lars-Inge Andersson § 61 
 S Lisa Dahlberg §§ 51-59, 61-76 
 S Peter Landgren §§ 51-59, 61-76  
 S Urban Jernberg tjänstgör för AnnSofi Tureson §§ 65-76 
 S Urban Jernberg tjänstgör för Bo Petersson Bo Petersson §§ 

51-64  
 S Bo Petersson, klockan 17.20–20.50 §§ 65-76 
 S Anita Lomander §§ 51-59, 62-76  
 S Christopher Thorsson 
 S Gunnar Nilsson 
 S -  
 S Thord Harrysson tjänstgör för Tuula Vähäniemi 
 S Fredrik Tureson tjänstgör för Ulf Dahlberg, klockan 15.25 – 

20.50 §§ 60-76 
 S Ulla Lätt 
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 S Efkan Üstündag, klockan 13.40–20.50 §§ 55-76 
 S Håkan Andersson tjänstgör för Rebecca Lindqvist 
 S Pauli Kuitunen 
 S Björn Andersson, klockan 13.30 – 20.15 §§  
 S Owe Eglinger tjänstgör för Cecilia Samuelsson 
 V Karin Jageby 
 V Arthur Thiry 
 V Mikael Erhnlund tjänstgör för Anders Svensson, klockan 

13.30–15.50 §§ 51-62 
 V Amanda Öberg tjänstgör för Anders Svensson, §§ 63-76 
 V Beatrix Wiberg, klockan 13.30–18.50 §§ 51-63 
 MOD Jan-Ola Gustafsson 
 MOD Camilla Eliasson, klockan 14.45-20.50 §§ 59-76 
Övriga närvarande SD Natalia E Henriksson 
 SD Mattias Krantz 
 SD Inga-Maj Krüger, klockan 14.20–20.50 §§ 58-76 
 SD Christina Wall  
 SD Sara Lindwall, klockan 13.30–17.55 §§ 51- del av § 64 
 C Eva-Karin Torhem Arnell 
   
  Ej tjänstgörande ersättare 
 KD Rut-Marie Engström, §§ 51-60, 62-64 
 V Amanda Öberg, §§ 51-62  
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och service- 

förvaltningen §§ 55-56 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 63 
  Svante Dahlquist, verkställande direktör Marks Bostads AB 

§ 59  
  Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme 

AB § 59  
   
  Övriga närvarande 
  Erik Arnell, ordförande Marks Bostads AB § 59  
  Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB § 

59  
  Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB § 59  
  Birgitta Andersson, ledamot kultur- och fritidsnämnden, 

under år 2017 tillförordnad vice ordförande kultur- och  
fritidsnämnden § 63 

  Berndt Ekholm, vice ordförande miljönämnden § 63 
  Tommy Karlsryd, vice ordförande socialnämnden § 63 
  Eva Ryberg, ordförande valda revisorer § 66 
  Kurt Frilén, vald revisor § 66 
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Utses att justera Eva Åberg Andersson (C) och Karin Jageby (V) 
Ersättare Anita Lomander (S)  

  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 4 maj 2018 
  
Underskrifter  Sekreterare   
  Ellen Player Pellby  
    
 Ordförande   
  Eva-Karin Torhem Arnell  
    
 Justerande   
  Eva Åberg Andersson Karin Jageby 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 51-76 
 
Sammanträdesdatum 2018-04-26 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-05-04 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-05-26 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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 Tjänstgörande  § 58  
  A B C 
M Tomas Johansson  X  
M -     
M Pär-Erik Johansson  X  
M Anders Lindal  X  
M Bengt Ferm  X  
M Ann Iberius-Orrvik  X  
M -     
M Rolf Skarin  X  
C Mikael Larsson  X  
C Leif Sternfeldt  X  
C -    
C Leif Andersson  X  
C Eva Åberg Andersson  X  
MBP Henry Sandahl  X  
(-) -    
(-) Lennart Svensson  X  
MBP -     
L Sofia Sjöstrand  X  
L Rolf Hallberg  X  
MP Lo Göthberg Larsson  X  
MP Jessica Pettersson  X  
KD Elise Arnell  X  
KD Lars-Inge Andersson  X  
S Lisa Dahlberg X   
S Peter Landgren X   
S -     
S Urban Jernberg X   
S Anita Lomander X   
S Christopher Thorsson X   
S Gunnar Nilsson X   
S -     
S Thord Harrysson X   
S -     
S Ulla Lätt X   
S Efkan Üstündag X   
S Håkan Andersson X   
S Pauli Kuitunen X   
S Björn Andersson X   
S Owe Eglinger X   
V Karin Jageby X   
V Arhur Thiry X   
V Mikael Erhnlund  X   
V Beatrix Wiberg X   
MOD Jan-Ola Gustafsson X   
MOD -     
SD Natalia E Henriksson X   
SD Mattias Krantz X   
SD Inga-Maj Krüger X   
SD Christina Wall X   
SD Sara Lindwall X   
C Eva-Karin Torhem Arnell  X  
 Resultat 23 19  
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan  § 51 
  
Meddelanden § 52 
  
Remiss av nya motioner § 53 
  
Anmälan av nya medborgarförslag § 54 
  
Slutredovisning av investeringsprojekt - Utveckling av ny åter- 
vinningscentral (ÅVC), Skene skog 

§ 55 

  
Slutredovisning av investeringsprojekt - Nybyggnad elevboende 
RIG 

§ 56 

  
Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruks- 
utbildningar i Västra Götaland 

§ 57 

  
Svar på motion om kollektivavtal vid Marks kommuns upphandling 
av varor och tjänster 

§ 58 

  
Hearing med Marks kommuns helägda bolag om 
årsredovisning 2017:  
- Marks Bostads AB 
- Marks Fastighets AB 
- Mark Kraftvärme AB 
- Spinnerskan i Mark AB 

§ 59 

  
Instruktion till ombud vid årsstämman 2018 för 
Spinnerskan i Mark AB 

§ 60 

  
Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2018 för dotterbolagen i 
Spinnerskankoncernen 

§ 61 

  
Val av ombud vid bolagstämma för Spinnerskan i Mark AB 2018 § 62 
  
Årsredovisning 2017 för Marks kommun - presentation § 63 
  
Överföring av investeringsanslag från 2017 till 2018 samt utökning 
av investeringsanslag 2018 

§ 64 

  
Avsättning till resultatutjämningsreserv 2017 (RUR) § 65 
  
Revisionsberättelse för 2017 § 66 
  
Årsredovisning 2017 för Marks kommun § 67 
  
Årsredovisning 2017 för Arvid Karlssons stiftelse § 68 
  
Årsredovisning 2017 för Marks Härads Sparbanks Stiftelser § 69 
  
Räkenskapssammandrag 2017 för Henrikssons och Joe Olssons  
stiftelser 

§ 70 
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Räkenskapssammandrag 2017 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser 

§ 71 

  
Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder 
och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2017 

§ 72 

  
Svar på interpellation till barn- och utbildningsnämndens  
ordförande om skolans framtid (S)  

§ 73 

  
Svar på interpellation till ordförande i Marks Bostads AB om  
investeringsstöd till hyresbostäder (S) 

§ 74 

  
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om  
kommunfullmäktiges roll som högsta beslutande  
organ (S) 

§ 75 

  
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om  
investeringsstöd till hyresbostäder (S) 

§ 76 
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§ 51/2018 

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärende 6, ”kommunchefen har ordet”, utgår. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden meddelar att ärende 6, ”kommunchefen har ordet”, utgår. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker. 
 

________________ 
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§ 52/2018   

Meddelanden    
a)                                               
 
Under perioden 2018-03-28 – 2018-04-26 har det inte inkommit några  
meddelanden.  
  

________________ 
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§ 53/2018  

Remiss av nya motioner 
Enligt 35 § 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 2018-03-28 – 2018-04-26 har det inte inkommit 
några motioner. 
 
 
________________ 
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§ 54/2018 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Dnr 2018-190 816 
Medborgarförslag om att bygga en parkour/skatepark i Kinna som är lätt för 
barn/ungdomar att ta sig till, överlämnas till teknik- och servicenämnden för 
handläggning och beslut med hörande av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Dnr 2018-77 312 
Medborgarförslag angående gång-, cykel- och mopedväg mellan Torestorps 
by samt Hjortnäs, överlämnas till teknik- och servicenämnden för hand- 
läggning och beslut.  
   
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska åter- 
rapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller  
december.  
 
Ärendet 
35 § i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte  
beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som  
fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt 
förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de  
medborgarförslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie  
sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats. 
 
5 kap. 25 § kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta 
till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts 
genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 § kommunal-
lagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller 
annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta 
särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet. 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut: 
 
Dnr 2018-190 816 
Medborgarförslag om att bygga en parkour/skatepark i Kinna som är lätt för 
barn/ungdomar att ta sig till, överlämnas till teknik- och servicenämnden för 
handläggning och beslut. 
 
Dnr 2018-77 312 
Medborgarförslag angående gång-, cykel- och mopedväg mellan Torestorps 
by samt Hjortnäs, överlämnas till teknik- och servicenämnden för hand- 
läggning och beslut.  
   
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska åter- 
rapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller  
december. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att medborgarförslag om att bygga en 
parkour/skatepark i Kinna som är lätt för barn/ungdomar att ta sig till, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut med  
hörande av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Beslutsgång 1  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Lo Göthberg 
Larssons (MP) förslag om att medborgarförslag om att bygga en parkour/ska-
tepark i Kinna som är lätt för barn/ungdomar att ta sig till, överlämnas till 
teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut med hörande av  
kultur- och fritidsnämnden, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår ordförandens 
förslag i övrigt, och finner att förslagen antas.  
 
______________ 
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§ 55/2018 Dnr 2018-102 042  

Slutredovisning av investeringsprojekt - Utveckling av ny 
återvinningscentral (ÅVC), Skene skog 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ny åter-
vinningscentral i Skene skog godkänns. 
 
Kommunfullmäktige noterar att styrprinciper inte har följts, samt uppmanar 
teknik- och servicenämnden att följa gällande styrprinciper. 
 
Reservation 
Henry Sandahl (MBP) och Lennart Svensson (-) reserverar sig mot den del av 
beslutet som rör underskottet på 5 375 000 kronor i slutredovisningen av ÅVC 
Skene Skog.  
Ärendet  
Teknik- och servicenämnden har genomfört byggnationen av rubricerat  
projekt. 
 
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slut- 
redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projekt- 
beskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella  
avvikelser. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
46. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 54, där följande 
föreslås:  
 
Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ny åter-
vinningscentral i Skene skog godkänns. 
 
Kommunfullmäktige noterar att styrprinciper inte har följts, samt uppmanar 
teknik- och servicenämnden att följa gällande styrprinciper. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Magnus Palm redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 
Reservation 
Henry Sandahl (MBP) och Lennart Svensson (-) reserverar sig mot den del av 
beslutet som rör underskottet på 5 375 000 kronor i slutredovisningen av ÅVC 
Skene Skog.  
_________________ 
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§ 56/2018 Dnr 2018-102 042   

Slutredovisning av investeringsprojekt – Nybyggnad elevboende RIG 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
nybyggnad av elevboende RIG godkänns. 
Ärendet  
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av barn- och utbildnings- 
nämnden byggt ett elevboende för 40 elever i anslutning till Kunskapens hus.  
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slut- 
redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projekt- 
beskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella  
avvikelser. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
47.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 55, där följande 
föreslås:  
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
nybyggnad av elevboende RIG godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Magnus Palm redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 57/2018   Dnr 2018-121 00 
 
Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i 
Västra Götaland 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marks kommun beslutar att säga upp nu gällande samverkansavtal med 
Västra Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning. Avtalet upphör att 
gälla 2018-12-31. 
 
Marks kommun tecknar nytt samverkansavtal gällande naturbruks- 
utbildningar med Västra Götalandsregionen i enlighet med framlagt förslag. 
Avtalet gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31. 
 
Vid kommande uppföljning av avtalet bör finansieringen av utbildning vid  
fristående naturbruksskolor inom regionen belysas. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
____________________ _________________ _______________ 
Eva-Karin Torhem Arnell Eva Åberg Andersson Karin Jageby 
Ordförande  Justerande  Justerande 

Ärendet 
Sedan 1999 har det funnits samverkansavtal gällande naturbruksutbildningar 
mellan Västra Götalandsregionen och regionens samtliga 49 kommuner.  
Senast tecknade avtalet är från den 1 januari 2006. Avtalet har i huvudsak 
reglerat den gymnasiala utbildningen inom natur-bruksprogrammet men även 
vuxenutbildning och särskola. Det nuvarande avtalet löper ut 2018-12-31. 
 
Nytt förslag till avtal har tagits fram. Till avtalet finns två bilagor knutna,  
bilaga 1 rör styrning och ledning och bilaga 2 rör verksamhetens finansiering. 
Det nya avtalet föreslås gälla under perioden 1 januari 2019 till och med 31 
december 2022. Utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter 
två år och senast 2021-12-31 ska parterna bestämma om ett nytt tillsvidare-
avtal ska träffas när avtalet löper ut. 
 
I syfte att underlätta samt skapa ett nödvändigt tidsutrymme för besluts- 
processen har Västra Götalandsregionen beslutat om en förkortad  
uppsägningstid av avtalet så att uppsägningen kan ske senast 2018-04-30. 
Västra Götalandsregionen och VästKom har varit överens om att korta upp-
sägningstiden från tolv till åtta månader. Skälet till beslutet om förkortad upp-
sägningstid är i första hand att möjliggöra en be-handling av både uppsägning 
av nuvarande samverkansavtal och godkännande av ett nytt avtal vid ett och 
samma tillfälle, dock senast 2018-04-30. 
 
Förslaget bygger på att samtliga 49 kommuner som ingår i regionen ingår  
avtal med Västra Götalandsregionen i enlighet med framlagt avtalsförslag. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2018. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 mars 2018, § 
56.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 41, där följande 
föreslås:  
 
Marks kommun beslutar att säga upp nu gällande samverkansavtal med 
Västra Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning. Avtalet upphör att 
gälla 2018-12-31. 
 
Marks kommun tecknar nytt samverkansavtal gällande naturbruksutbildning-
ar med Västra Götalandsregionen i enlighet med framlagt förslag. Avtalet  
gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31. 
 
Vid kommande uppföljning av avtalet bör finansieringen av utbildning vid  
fristående naturbruksskolor inom regionen belysas.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 58/2018    Dnr 2017-157 021  

Svar på motion om kollektivavtal vid Marks kommuns upphandling av 
varor och tjänster  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunens riktlinjer redan 
anger vilka krav som ska ställas på anställnings- och arbetsvillkor som är i 
nivå med vad som anges i kollektivavtal. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Pär-Erik Johansson (M), Anders Lindal (M), Bengt Ferm 
(M), Ann Iberius-Orrvik (M), Rolf Skarin (M), Mikael Larsson (C), Leif  
Sternfeldt (C), Leif Andersson (C), Eva Åberg Andersson (C), Eva-Karin  
Torhem Arnell (C), Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (-), Lennart Svensson 
(-), Sofia Sjöstrand (L), Rolf Hallberg (L), Lo Göthberg Larsson (MP), Jessica 
Pettersson (MP), Elise Arnell (KD och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig 
till förmån för Leif Sternfeldts (C) förslag. 

Ärendet  
Pauli Kuitunen (S) har lämnat en motion om att det vid kommunal upp-  
handling av varor och tjänster ställs krav på att leverantörerna har gällande 
kollektivavtal.  

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 november 2017. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018, 
§ 12.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 43, där följande 
föreslås:  
 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunens riktlinjer redan 
anger vilka krav som ska ställas på anställnings- och arbetsvillkor som är i 
nivå med vad som anges i kollektivavtal. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) föreslår att motionen avslås, då det inte är lagligt möjligt 
att införa krav på kollektivavtal. 
 
Tomas Johansson (M), Elise Arnell (KD) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar 
bifall till Leif Sternfeldts (C) förslag.  
 
Arthur Thiry (V), Lisa Dahlberg (S), Mattias Krantz (SD), Pauli Kuitunen (S) 
och Anita Lomander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag, kommunstyrelsens förslag och Leif Sternfeldts (C) förslag om att  
motionen avslås, då det inte är lagligt möjligt att införa krav på kollektivavtal. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Leif Sternfeldts (C)  
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förslag, och finner att kommunfullmäktige antar Leif Sternfeldts (C) förslag.  
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
A-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
B-röst för bifall till Leif Sternfeldts (C) förslag. 
C-röst för att avstå.  
 
Med 23 a-röster och 19 b-röster finner ordförande att kommunfullmäktige  
antar kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen var 9 ledamöter från- 
varande.  
 
Omröstningslista finns i början av protokollet.  
 
Reservation 
Tomas Johansson (M), Pär-Erik Johansson (M), Anders Lindal (M), Bengt Ferm 
(M), Ann Iberius-Orrvik (M), Rolf Skarin (M), Mikael Larsson (C), Leif  
Sternfeldt (C), Leif Andersson (C), Eva Åberg Andersson (C), Eva-Karin  
Torhem Arnell (C), Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (-), Lennart Svensson 
(-), Sofia Sjöstrand (L), Rolf Hallberg (L), Lo Göthberg Larsson (MP), Jessica 
Pettersson (MP), Elise Arnell (KD och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig 
till förmån för Leif Sternfeldts (C) förslag.  

________________ 
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§ 59/2018   

Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2017 

Ärendet 
Årsredovisningar 2017 för kommunens bolag Marks Bostads AB, Marks  
Fastighets AB, Mark Kraftvärme AB och Spinnerskan i Mark AB har upprättats.  
 
Dagens sammanträde 
Årsredovisningarna kommenteras av företrädarna från respektive bolag.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Marks Bostads AB 
Verkställande direktör Svante Dahlquist och ordförande Erik Arnell (M)  
kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2017, samt  
besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige.  
 
Marks Fastighets AB 
Ordförande Ann Iberius-Orrvik (M) och vice ordförande Göran Andersson (S) 
kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2017, samt  
besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige.  
 
Mark Kraftvärme AB 
Verkställande direktör Bengt-Allan Frost och ordförande Lars-Olof Sandberg 
(MP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för år 2017, samt 
besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige.  
 
Spinnerskan i Mark AB  
Ordförande Tomas Johansson (M) kommenterar bolagets verksamhet och  
årsredovisning för år 2017, samt besvarar frågor och synpunkter från  
ledamöter i kommunfullmäktige.   

________________ 
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§ 60/2018 Dnr 2018-87 107   

Instruktion till ombud vid årsstämman 2018 för Spinnerskan i Mark 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2018 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017  
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt concern- 
resultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 
46 207 181 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att 
styrel-sen inte fattar annat beslut.  
 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars- 
frihet för 2017. Detta under förutsättning av att bolagets revisor  
tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med 
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som 
ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 
procent respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna- 
revisorn utgår för 20 timmar.   
 
Att arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter i  
kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda 
avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i 
syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller 
för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska 
ske från bolagsstämman 2015. 
 
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse  
Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt 
räkning. 
 
Att fastställa nedanstående styrdokument: 
 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 

Budget 2018-2021 Kf 2017-11-23 180 
Finanspolicy för Marks  
kommunkoncern Kf 2017-06-15 88 

Översiktsplan för Marks kommun Kf 2017-04-20 43 
Bostadsförsörjningsprogram för 
Marks kommun Kf 2017-03-30 29 

Riktlinjer för sociala medier Ks 2017-04-26 60 
 
Reservation 
Jessica Pettersson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
____________________          _________________         ____________ 
Eva-Karin Torhem Arnell           Eva Åberg Andersson         Karin Jageby 
Ordförande                              Justerande                        Justerande 

 
Ärendet  
Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i  
kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt 
Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en  
sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för  
moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.  
 
Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas 
vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning: 
 
• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat-
räkning och koncernbalansräkning 
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
 
Övriga beslut som enligt bolagsordningen ska fattas vid bolagets årsstämma 
är: 
 
• fastställande av styrelse- och revisionsarvode 
• val av revisor samt suppleant 
 
Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman  
fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. 
 
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för  
bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som  
beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller  
generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas 
av bolagen”. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att  
ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommun- 
fullmäktige, givna instruktioner.  
 
En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen beslutat om under 2017. Under förslag till beslut redovisas 
en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
45. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 53, där följande 
föreslås:  
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Instruktion till ombudet vid årsstämman 2018 för Spinnerskan i Mark AB: 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017 in-
tagna resultaträkningen och balansräkningen samt concern- 
resultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 
207 181 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att  
styrelsen inte fattar annat beslut.  
 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars- 
frihet för 2017. Detta under förutsättning av att bolagets revisor  
tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande  
respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent  
respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår 
för 20 timmar.   
 
Att arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter i  
kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda  
avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte 
att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för  
förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske 
från bolagsstämman 2015. 
 
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse  
Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 
  
Att fastställa nedanstående styrdokument: 
 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 

Budget 2018-2021 Kf 2017-11-23 180 
Finanspolicy för Marks  
kommunkoncern Kf 2017-06-15 88 

Översiktsplan för Marks kommun Kf 2017-04-20 43 
Bostadsförsörjningsprogram för 
Marks kommun Kf 2017-03-30 29 

Riktlinjer för sociala medier Ks 2017-04-26 60 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Jessica Pettersson (MP) föreslår följande ändring: Retroaktiv ersättning ska 
ske från bolagsstämman 2007.  
 
Arthur Thiry (V) och Mattias Krantz (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag, kommunstyrelsens förslag och Jessica Petterssons (MP) ändrings- 
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förslag.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jessica Petterssons (MP) 
ändringsförslag, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Jäv 
Anita Lomander (S), Peter Landgren (S), Lisa Dahlberg (S), Pauli Kuitunen 
(S), Rolf Hallberg (L), Tomas Johansson (M), Lo Göthberg Larsson (MP) och 
Henry Sandahl (MBP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 
 
Inga ersättare finns att tillgå för att tjänstgöra i jäviga ledamöters ställe.  
 
Reservation 
Jessica Pettersson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Protokollsanteckning, Jessica Pettersson (MP)  
För förtroendevalda i kommunen hade pensionsersättning inte betalats ut i 
flera år sedan beslut fattades 21 april 2009, med retroaktivitet sedan 2007, 
men detta rättades till först efter flera påstötningar. Flera av oss förtroende-
valda gick i villfarelsen att felet rättats till för samtliga politiker med uppdrag.  
 
Men på våren 2017 fick vi veta i Spinnerskans styrelse, av dåvarande  
ekonomen i Spinnerskan, att så alltså inte var fallet för dem med uppdrag i 
bolagen.  
 
Därefter skrevs ett förslag fram om kompensation, men bara retroaktivt från 
2015.  
 
Eftersom vår representant varit tvungen att lämna mötesrummet p.g.a. jäv 
har MP inte kunnat lägga sitt förslag på annan skrivning. 
 
Vi i MP har hela vägen detta ärende behandlats velat mena att det i rättvisans 
namn skall ersättas i enlighet med de av KF tidigare fattade beslut om  
ersättning från 2009.  
 
Varje år har KF som ägare också uppdragit åt sitt ombud att på bolags- 
stämmorna uppdra att arvodesreglementet för förtroendevalda också ska  
antas för dem med uppdrag i bolagsstyrelser. Detta har också beslutats på 
bolagsstämmorna men alltså inte verkställts. 
 
Det beslut som KF tog 23 november 2017 om retroaktiv kompensation menar 
vi i MP skulle gällt samtliga år som beslut faktiskt fattats sedan 2009 men inte 
verkställts. KF:s beslut i november menar vi är ambivalent mot sina egna  
tidigare fattade beslut. Tjänstgörande MP:aren reserverade sig också mot  
beslutet i november 2017.  
 
En av våra medlemmar ingick med en överklagan mot beslutet till  
förvaltningsrätten, där vår medlem anför att innehållet i KF:s beslut skulle 
kunna ses i likhet med ett avtalsbrott. 
 
Tyvärr blev fokus inte på sakfrågan huruvida KF gör sig skyldig till ett avtals-
brott eller ej då KS i januari 2018 skulle yttra sig till förvaltningsrätten. Svaret 
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som förvaltningsrätten vill veta är om handläggningen hade varit felaktig inför 
KF:s beslut. Dessutom vill ju MP att retroaktiv ersättning skall utbetalas,  
vilket också var KF:s föresats. Så givetvis kunde inte MP:s representant 
hävda att något sådant fel begåtts. 
 
Det som MP anser ägaren, KF, ska ge i uppdrag till sitt ombud till bolags- 
stämmorna är att det skall ges en retroaktiv kompensation av pensionen, men 
inte endast från 2015 utan för samtliga år, i enlighet med det som KF faktiskt 
redan tagit beslut om sedan 2007. 

________________ 
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§ 61/2018 Dnr 2018-88 107  

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2018 för dotterbolagen i 
Spinnerskankoncernen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2018 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme 
AB och Marks Fastighets AB.  
 
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och 
årets vinst sammantaget 142 024 586 kronor delas 664 400 kronor,  
motsvarande 1,51 kronor per aktie ut till aktieägaren och 141 360 186  
kronor balanseras i ny räkning. 
 
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets 
förlust sammantaget 24 415 316 kr balanseras i ny räkning.  
 
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets 
vinst sammantaget 13 286 357 kronor balanseras i ny räkning. 
 
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: 
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande  
direktörer för 2017. 
 
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens 
bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie  
revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning 
till dessa utgår enligt räkning. 
 
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande  
respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 
% av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i 
Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden.  
Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB 
omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna- 
revisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks 
Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 26(45) 

 Kommunfullmäktige 
 2018-04-26 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunens  
bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgifts- 
bestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera 
för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till 
och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 
2015. 
 
Reservation 
Jessica Pettersson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
___________________ _________________ _________________ 
Eva-Karin Torhem Arnell Eva Åberg Andersson Karin Jageby 
Ordförande  Justerande  Justerande 
 
Ärendet  
Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskan-koncernen ska 
följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: 
• fastställande av resultat- och balansräkning  
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör  
• fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer 
• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant  
                 
Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av 
ägaren givna instruktioner. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
44. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 52, där följande 
föreslås:  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2018 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme 
AB och Marks Fastighets AB.  
 
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och 
årets vinst sammantaget 142 024 586 kronor delas 664 400 kronor,  
motsvarande 1,51 kronor per aktie ut till aktieägaren och 141 360 186 kro-
nor balanseras i ny räkning. 
 
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets 
förlust sammantaget 24 415 316 kr balanseras i ny räkning.  
 
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
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räkningen och balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets 
vinst sammantaget 13 286 357 kronor balanseras i ny räkning. 
 
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: 
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande  
direktörer för 2017. 
 
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens 
bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie  
revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning 
till dessa utgår enligt räkning. 
 
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande  
respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 
% av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i 
Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden.  
Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB 
omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna- 
revisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks 
Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. 
 
Arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunens  
bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgifts- 
bestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera 
för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till 
och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 
2015. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Jessica Pettersson (MP) föreslår följande ändring: Retroaktiv ersättning ska 
ske från bolagsstämman 2007.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag, kommunstyrelsens förslag och Jessica Petterssons (MP) ändrings- 
förslag.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jessica Petterssons (MP) 
ändringsförslag, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Reservation 
Jessica Pettersson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Jäv 
Ann Iberius-Orrvik (M), Lars-Inge Andersson (KD), Bengt Ferm (M), Rolf  
Hallberg (L), Lennart Svensson (-), Henry Sandahl (MBP) och Anita Lomander 
(S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet. 
 
För Lars-Inge Andersson (KD) tjänstgör Rut-Marie Engström (KD). Inga  
ersättare finns att tillgå för att tjänstgöra i övriga jäviga ledamöters ställe.  
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Protokollsanteckning, Jessica Pettersson (MP)  
För förtroendevalda i kommunen hade pensionsersättning inte betalats ut i 
flera år sedan beslut fattades 21 april 2009, med retroaktivitet sedan 2007, 
men detta rättades till först efter flera påstötningar. Flera av oss förtroende-
valda gick i villfarelsen att felet rättats till för samtliga politiker med uppdrag.  
 
Men på våren 2017 fick vi veta i Spinnerskans styrelse, av dåvarande  
ekonomen i Spinnerskan, att så alltså inte var fallet för dem med uppdrag i 
bolagen.  
 
Därefter skrevs ett förslag fram om kompensation, men bara retroaktivt från 
2015.  
 
Eftersom vår representant varit tvungen att lämna mötesrummet p.g.a. jäv 
har MP inte kunnat lägga sitt förslag på annan skrivning. 
 
Vi i MP har hela vägen detta ärende behandlats velat mena att det i rättvisans 
namn skall ersättas i enlighet med de av KF tidigare fattade beslut om  
ersättning från 2009.  
 
Varje år har KF som ägare också uppdragit åt sitt ombud att på bolags- 
stämmorna uppdra att arvodesreglementet för förtroendevalda också ska  
antas för dem med uppdrag i bolagsstyrelser. Detta har också beslutats på 
bolagsstämmorna men alltså inte verkställts. 
 
Det beslut som KF tog 23 november 2017 om retroaktiv kompensation menar 
vi i MP skulle gällt samtliga år som beslut faktiskt fattats sedan 2009 men inte 
verkställts. KF:s beslut i november menar vi är ambivalent mot sina egna  
tidigare fattade beslut. Tjänstgörande MP:aren reserverade sig också mot  
beslutet i november 2017.  
 
En av våra medlemmar ingick med en överklagan mot beslutet till  
förvaltningsrätten, där vår medlem anför att innehållet i KF:s beslut skulle 
kunna ses i likhet med ett avtalsbrott. 
 
Tyvärr blev fokus inte på sakfrågan huruvida KF gör sig skyldig till ett avtals-
brott eller ej då KS i januari 2018 skulle yttra sig till förvaltningsrätten. Svaret 
som förvaltningsrätten vill veta är om handläggningen hade varit felaktig inför 
KF:s beslut. Dessutom vill ju MP att retroaktiv ersättning skall utbetalas,  
vilket också var KF:s föresats. Så givetvis kunde inte MP:s representant 
hävda att något sådant fel begåtts. 
 
Det som MP anser ägaren, KF, ska ge i uppdrag till sitt ombud till bolags- 
stämmorna är att det skall ges en retroaktiv kompensation av pensionen, men 
inte endast från 2015 utan för samtliga år, i enlighet med det som KF faktiskt 
redan tagit beslut om sedan 2007. 

________________ 
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§ 62/2018 Dnr 2018-237 107  

Val av ombud vid bolagstämma för Spinnerskan i Mark AB 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ombud utses: 
 
Mikael Larsson  Navåsen Apelskog  519 94 BJÖRKETORP 
 
Till ersättare utses: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9  51154 KINNA 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
___________________ _________________ _________________ 
Eva-Karin Torhem Arnell Eva Åberg Andersson Karin Jageby 
Ordförande  Justerande  Justerande 

Ärendet 
Spinnerskan i Mark AB är helägt av Marks kommun. På bolagsstämman för 
Spinnerskan i Mark AB får aktieägare utöva sin rätt genom ett ombud, som 
utses för ett år i taget. 
 
Det är kommunfullmäktige som utser ombud. Enligt arbetsordningen för 
kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige besluta att förrätta val utan 
föregående beredning. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) föreslår att: 
 
Mikael Larsson  Navåsen Apelskog  519 94 BJÖRKETORP  
 
utses till ombud. 
 
Peter Landgren (S) föreslår att: 
 
Gunnar Nilsson  Klockaregatan 9  51154 KINNA 
 
utses till ersättare. 
 
Förslagen antas. 

________________ 
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§ 63/2018   

Årsredovisning 2017 för Marks kommun - presentation 
 
Förslag till årsredovisning 2017 för Marks kommun har upprättats. 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 
verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Årsredovisningen är 
även en information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer, 
andra offentliga myndigheter och till kommuninvånare. 
 
Ekonomichef Karin Hydén kommenterar årsredovisning 2017 för Marks  
kommun. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Johansson (M) och kommunstyrelsens 
vice ordförande Lisa Dahlberg (S) kommenterar 2017 års verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande Sofia Sjöstrand (L) och vice ordförande Urban Jernberg (S)  
kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2017, samt  
besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) och ledamot i kultur- och fritidsnämn-
den, tidigare tillförordnad vice ordförande, Birgitta Andersson (S)  
kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2017, samt  
besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Miljönämnden 
Ordförande Elise Arnell (KD) och vice ordförande Berndt Ekholm (S)  
kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2017, samt  
besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Plan- och byggnadsnämnden  
Vice ordförande Björn Andersson (S) kommenterar nämndens uppdrag och 
årsredovisning för år 2017, samt besvarar frågor och synpunkter från  
ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Socialnämnden 
Ordförande Lars-Inge Andersson (KD) och vice ordförande Tommy Karlsryd 
(S) kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2017, samt 
besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Teknik- och servicenämnden 
Ordförande Pär-Erik Johansson (M) och vice ordförande Bo Pettersson (S) 
kommenterar nämndens uppdrag och årsredovisning för år 2017, samt  
besvarar frågor och synpunkter från ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Valnämnden 
Vice ordförande Håkan Andersson (S) kommenterar nämndens uppdrag och 
årsredovisning för år 2017, samt besvarar frågor och synpunkter från  
ledamöter i kommunfullmäktige.  

_______________ 
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§ 64/2018 Dnr 2017-417 042  

Överföring av investeringsanslag från 2017 till 2018 samt utökning av 
investeringsanslag 2018  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 
med 1,2 miljoner kronor 2018 från 6,7 miljoner kronor till 7,9 miljoner  
kronor. 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för avfallsverksamhet utökas 
med 0,7 miljoner kronor 2018 från 0,0 miljoner kronor till 0,7 miljoner  
kronor. 
 
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 25,6  
miljoner kronor från 2017 till 2018, fördelade på följande projekt: 
 
Projekt (tkr) Total 

projekt-
budget 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Av- 
vikelse 

Beslutad 
ombud-
getering 

Slamavvattning 
Skene ARV 

32 000 17 345 16 553 792 792 

Överföringsledning 
Sätila-Sjödal  

39 610 35 538 23 472 12 066 8 200 

Överföringsledning 
inom Sätila tätort 

9 470 7 467 301 7 157 1 250 

Överföringsledning 
Ubbhult - Hägnen 

10 450 2 766 482 2 284 2 284 

Överföringsledning 
Hyssna - Sätila 

32 320 11 015 683 10 332 857 

Pumpstationer 
Sätila, Ubbhult, 
Hägnen 

17 845 4 690 479 4 211 4 211 

Tryckstegring   
Sätila – Hägnen 

4 490 1 418 190 1 228 1 228 

Tryckstegring 
Hyssna-Sätila 

3 480 1 239 15 1 224 1 224 

Ombyggnad ARV 
Sätila och Hyssna 

14 228 7 225 2 918 4 307 4 307 

Fuktrelaterade åt-
gärder 

12 730 4 555 3 331 1 224 1 224 

SUMMA     25 577 
 
Ärendet  
Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och service-
nämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125  
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basbelopp motsvarande ca 5,6 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt 
som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna 
sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag  
beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för  
kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan 
åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller 
delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan 
överföring begärs.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
41. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 49, där följande 
föreslås:  
 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 
med 1,2 miljoner kronor 2018 från 6,7 miljoner kronor till 7,9 miljoner kro-
nor. 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för avfallsverksamhet utökas 
med 0,7 miljoner kronor 2018 från 0,0 miljoner kronor till 0,7 miljoner kro-
nor. 
 
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 25,6  
miljoner kronor från 2017 till 2018, fördelade på följande projekt: 
 
Projekt (tkr) Total 

projekt-
budget 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Av- 
vikelse 

Beslutad 
ombud-
getering 

Slamavvattning 
Skene ARV 

32 000 17 345 16 553 792 792 

Överföringsledning 
Sätila-Sjödal  

39 610 35 538 23 472 12 066 8 200 

Överföringsledning 
inom Sätila tätort 

9 470 7 467 301 7 157 1 250 

Överföringsledning 
Ubbhult - Hägnen 

10 450 2 766 482 2 284 2 284 

Överföringsledning 
Hyssna - Sätila 

32 320 11 015 683 10 332 857 

Pumpstationer 
Sätila, Ubbhult, 
Hägnen 

17 845 4 690 479 4 211 4 211 

Tryckstegring   
Sätila – Hägnen 

4 490 1 418 190 1 228 1 228 

Tryckstegring 
Hyssna-Sätila 

3 480 1 239 15 1 224 1 224 

Ombyggnad ARV 
Sätila och Hyssna 

14 228 7 225 2 918 4 307 4 307 
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Fuktrelaterade åt-
gärder 

12 730 4 555 3 331 1 224 1 224 

SUMMA     25 577 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 65/2018 Dnr 2017-49 042  

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Av 2017 års resultat efter balanskravsjusteringar görs ingen avsättning till  
resultatutjämningsreserv (RUR). Därmed uppgår resultatutjämningsreserven 
till 93,5 miljoner kronor.  
Ärendet  
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 
2013–2016 för Marks kommun. I samma paragraf beslutades att införa  
resultatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013. 
 
Fullmäktige beslutade 2013-09-26, § 114, att fastställa riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv.  
 
I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 93,5 mnkr för  
räkenskapsåren 2010–2016.  
 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2017 
medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 
1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
42. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 50, där följande 
föreslås: 
 
Av 2017 års resultat efter balanskravsjusteringar görs ingen avsättning till  
resultatutjämningsreserv (RUR). Därmed uppgår resultatutjämningsreserven 
till 93,5 miljoner kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 66/2017 Dnr 2018-205 007  

Revisionsberättelse för 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revisionsberättelse för år 2017 läggs till handlingarna.  

Ärendet 
Marks kommuns revisorer har den 12 april 2018 överlämnat revisions- 
berättelse för 2017 till kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat den 
verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktige- 
beredningar. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt  
uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god  
redovisningssed. Det bedöms att Marks kommun i stort följer vad som anges i 
Kommunal redovisningslag (KRL) och Rådet för kommunal redovisnings 
(RKR:s) rekommendationer samt i övrigt kan betraktas som god  
redovisningssed. Revisorerna bedömer sammantaget att nämnder,  
kommunstyrelsen och beredningar i Marks kommun har bedrivit  
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelse, 
nämnder och beredningar ansvarsfrihet och att kommunens årsredovisning 
för år 2017 godkänns. 

Dagens sammanträde 
Valda revisorers ordförande Eva Ryberg och revisor Kurt Frilén kommenterar 
revisionsberättelse för 2017.  
 
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om revisionsberättelse för år 2017 kan läggas till  
handlingarna och finner att så sker.  

________________ 
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§ 67/2018 Dnr 2017-417 042   

Årsredovisning 2017 för Marks kommun  
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande mening i årsredovisningen stryks: Teknik- och servicenämnden till-
delades tre miljoner kronor från kommunfullmäktige för tillfällig driftlösning av 
Kungabergsbadet 2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Marks kommun godkänns i övrigt.  
Ärendet  
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks 
kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommun- 
fullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är 
även information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och 
andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade  
kommuninvånaren. 
 
I årsredovisningen görs förutom den ekonomiska uppföljningen även en  
uppföljning av kvalitén i verksamheten samt vilket arbete som bedrivits i  
enlighet med de styrdokument som ska följas upp årsvis. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
40. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 48, där följande 
föreslås: 
 
Årsredovisning 2017 för Marks kommun godkänns. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att följande mening i årsredovisningen 
stryks: Teknik- och servicenämnden tilldelades tre miljoner kronor från  
kommunfullmäktige för tillfällig driftlösning av Kungabergsbadet 2017.  
 
Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lo Göthberg Larssons (MP) förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag, 
kommunstyrelsens förslag och Lo Göthberg Larssons (MP) ändringsförslag.  
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Lo Göthberg 
Larssons (MP) ändringsförslag att följande mening i årsredovisningen stryks: 
Teknik- och servicenämnden tilldelades tre miljoner kronor från kommun- 
fullmäktige för tillfällig driftlösning av Kungabergsbadet 2017, och finner att 
förslaget antas.   
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige i övrigt kan anta kommun- 
styrelsens förslag, och finner att så sker.  
________________ 
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§ 68/2018 Dnr 2018-96 046   

Årsredovisning 2017 för Arvid Karlssons stiftelse  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 
2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
Ärendet  
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning 
för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen undertecknas av styrelsen under 
mars månad. 
 
Årsredovisning för Arvid Karlssons stiftelse överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
48. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 56, där följande 
föreslås: 
 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 
2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 69/2018 Dnr 2018-98 046   

Årsredovisning 2017 för Marks Härads Sparbanks stiftelser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns. 
Ärendet  
Stiftelsernas styrelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2017 
avseende Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för koloniverksamhet 
och Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för studier vid lantmanna- 
och lanthushållsskolor. Årsredovisningen undertecknas av styrelsen 
under mars månad. 
 
Årsredovisning för Marks Härads Sparbanks stiftelser överlämnas till  
kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
49. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 57, där följande 
föreslås: 
 
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 
Jäv 
Rolf Skarin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i  
ärendet. För Rolf Skarin (M) finns ingen ersättare.  
 

________________ 
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§ 70/2018 Dnr 2018-99 046   

Räkenskapssammandrag 2017 för Henrikssons och Joe Olssons  
stiftelser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2017. 
 
Räkenskapssammandrag 2017 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser  
godkänns.  
Ärendet  
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räken-
skapssammandrag för räkenskapsåret 2017. 
 
Räkenskapssammandrag för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser över- 
lämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
50. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 58, där följande 
föreslås: 
 
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2017. 
 
Räkenskapssammandrag 2017 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser  
godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 40(45) 

 Kommunfullmäktige 
 2018-04-26 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 71/2018 Dnr 2018-100 046 

Räkenskapssammandrag 2017 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns 
och överlämnas till revisorerna för granskning. 
Ärendet  
Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av  
kommunstyrelsen förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet. Räken-
skapssammandrag har upprättats för: 
 
. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 1 
. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 2 
. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 3 
. Stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond 
. Birger och Maria Wingqvists stiftelse 
. Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons Kulturstipendium 
. Stiftelsen Arthur Andreassons Minnesfond 
. Albert Perssons stiftelse 
. Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond 
 
Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens  
förvaltning överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
51. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april 2018, § 59, där följande 
föreslås: 
 
Upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser 
godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens  
förslag, och finner att så sker. 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 41(45) 

 Kommunfullmäktige 
 2018-04-26 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 72/2018 Dnr 2018-206 042  

Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och 
enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda  
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
I revisionsberättelsen för år 2017 har revisorerna granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar.  
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga 
nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i Marks  
kommun beviljas ansvarsfrihet. 

Ärendets behandling  
Skrivelse den 6 april 2018 från kommunfullmäktiges presidium avseende 
prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar 
och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2017.  

Dagens sammanträde 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 
 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda  
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2017.  

Förslaget antas.  

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 42(45) 

 Kommunfullmäktige 
 2018-04-26 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 73/2018   Dnr 2018-192 611 
 
Svar på interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
om skolans framtid (S) 
 
Ärendet 
Gunnar Nilsson (S) har i skrivelse den 27 mars 2018 anhållit om att få ställa 
en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om skolans 
framtid (S).  
 
Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige medgav den 28 mars 2018 att interpellationen fick ställas 
samt att den ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
april 2018.  
 
Dagens sammanträde  
Gunnar Nilsson (S) läser upp interpellationen. 
 
Sofia Sjöstrand (L) redogör för svar på interpellationen. 
 
Interpellationsställaren och den som svarar debatterar interpellationen. 
Därefter diskuteras interpellationen av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare innan diskussionen avslutas.  
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 43(45) 

 Kommunfullmäktige 
 2018-04-26 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 74/2018   Dnr 2018-196 231 
 
Svar på interpellation till ordförande i Marks Bostads AB om 
investeringsstöd till hyresbostäder (S)   
 
Ärendet 
Bo Pettersson (S) har i skrivelse den 27 mars 2018 anhållit om att få ställa en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om investeringsstöd till hyres-
bostäder (S) 
 
Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige medgav den 28 mars 2018 att interpellationen fick ställas 
samt att den ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
april 2018.  
 
Dagens sammanträde  
Bo Pettersson (S) läser upp interpellationen. 
 
Erik Arnell (M) redogör för svar på interpellationen. 
 
Interpellationsställaren och den som svarar debatterar interpellationen. 
Därefter diskuteras interpellationen av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare innan diskussionen avslutas.  
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 44(45) 

 Kommunfullmäktige 
 2018-04-26 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 75/2018   Dnr 2018-193 101  
 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
kommunfullmäktiges roll som högsta beslutande organ (S)  
 
Ärendet 
Gunnar Nilsson (S) har i skrivelse den 27 mars 2018 anhållit om att få ställa 
en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunfullmäktiges 
roll som högsta beslutande organ (S)  
 
Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige medgav den 28 mars 2018 att interpellationen fick ställas 
samt att den ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
april 2018.  
 
Dagens sammanträde  
Gunnar Nilsson (S) läser upp interpellationen. 
 
Tomas Johansson (M) redogör för svar på interpellationen. 
 
Interpellationsställaren och den som svarar debatterar interpellationen. 
Därefter diskuteras interpellationen av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare innan diskussionen avslutas.  
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 45(45) 

 Kommunfullmäktige 
 2018-04-26 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 76/2018   Dnr 2018-194 231 
 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
investeringsstöd till hyresbostäder (S)   
 
Ärendet 
Bo Pettersson (S) har i skrivelse den 27 mars 2018 anhållit om att få ställa en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om investeringsstöd till hyres-
bostäder (S) 
 
Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige medgav den 28 mars 2018 att interpellationen fick ställas 
samt att den ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
april 2018.  
 
Dagens sammanträde  
Bo Pettersson (S) läser upp interpellationen. 
 
Tomas Johansson (M) redogör för svar på interpellationen. 
 
Interpellationsställaren och den som svarar debatterar interpellationen. 
Därefter diskuteras interpellationen av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare innan diskussionen avslutas.  
 
________________ 
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