
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(11) 
 Kommunfullmäktige  

 2019-04-25 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Skene, klockan 13.30-18.10 

Ajournerat 16.00-16.30, 17.25-17.40 
Del av ordinarie sammanträde vid samma tid 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

 S AnnSofi Tureson  

 S  Bo Petersson 

 S  Urban Jernberg 

 S Christopher Thorsson  

 S  Jessica Rodén 

 S  Ylva Hultén tjänstgör för Weal Alkordi 

 S Ulla Lätt  

 S Ulf Dahlberg  

 S  Anita Lomander  

 S Efkan Üstündag  

 S  Helena Johansson  

 S  Pauli Kuitunen  

 S Birgitta Andersson  

 C Stefan Brunander 

 C Leif Sternfeldt  

 C Lena Ferm Hansson 

 C Pontus Johansson 

 C Gisella Olsson 

 C Ulla-Maj Persson 

 C Frida Arnell 

 L  Niklas Herneryd 

 L Maria Aronsson Dahl 

 L  Jan Karlsson  

 M Tomas Johansson  

 M Ylva Höglund tjänstgör för Ann Iberius Orrvik  

 M Pär-Erik Johansson 

 M Magnus Lilliecrona 

 M  Elise Benjaminsson  

 M Peter Branshöj tjänstgör för Anders Lindahl  

 M  Rolf Skarin 

 M  Tomas Ekberg 

 M Bengt Ferm 

 KD  Elise Arnell 

 KD Lars-Inge Andersson 

 KD  Per-Olof Hermansson  

 V Karin Jageby 

 V Cecilia Wiklund 

 MP  Lars-Olof Sandberg tjänstgör för Lo Göthberg Larsson 
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 SD Glenn Glansin tjänstgör för Mattias Krantz 

 SD  Natalia E Henriksson 

 SD Siva Scarborough tjänstgör för Inga-Maj Krüger  

 SD Lennart Svensson 

 SD Sara Lindwall 

 SD  Bo Kindström 

 SD Jarl Krüger 

 SD Ida Ahlgren  

 C Eva-Karin Torhem Arnell 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Yasin Abbes 

 S Håkan Andersson  

 S Fredrik Tureson 

 S Petra Vogel 

 S Daniel Fleck 

 C Stig Andreasson 

 L Stina Isaksson 

 KD  Stig Nilsson 

 M Charlotta Bornefalk 

 SD Anderas Nilsson 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  

Utses att justera  Pontus Johansson och Bengt Ferm, ersättare Peter Branshöj 

  

Justeringens plats och tid I direkt anslutning till sammanträdet 

  

  

Underskrifter Sekreterare    § 46–47 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande     

 Pontus Johansson  Bengt Ferm 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Kommunfullmäktige §§ 46–47 

 
Sammanträdesdatum 2019-04-25 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-04-29 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-05-21 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                             Henrik Yrlid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(11) 
 Kommunfullmäktige 

 2019-04-25 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
Innehållsförteckning 

  

Instruktion till ombud vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark § 46 

  

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för dotterbolagen i § 47 
Spinnerskankoncernen  

  
  

             
 
 
 
          

 
_________________ 
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§ 46/2019                Dnr 2019–51 107 
 
Instruktion till ombud vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
1. Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 

intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk-
ningen och koncernbalansräkningen 

2. Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 
45 925 283 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att 
styrelsen inte fattar annat beslut. 

3. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för 2018.  

4. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-
valda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande  
respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent re-
spektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår 
för 20 timmar.   

5. Att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter höjs med samma pro-
cent-sats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för  
närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsav-
sättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 
66 års ålder.  

6. Att till auktoriserad revisor utse Peter Wank och till suppleant utse Tomas 
Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

 
Att fastställa nedanstående styrdokument: 
Dokumentnamn  Beslutsnivå Datum  § 
1. Budget 2019–2022 Kf 2018-12-17  212 
2. Vision och mål för Kf 2018-12-17   200 
     Marks kommun 2019    
3. Reglemente med              Kf 2018-06-20  109 
     bestämmelser om  
     ersättning till kommunalt  
     förtroendevalda   
4. Revidering av  Kf 2018-03-28  39 

folkhälsopolicy      
5. Program för uppföljning     Kf              2018-12-17  201 
     och insyn av verksamheter  
     som utförs av privata  
     utförare    
6. Riktlinjer för    Ks 2018-04-25  71 

personuppgiftshantering    
 
Att fastställa revidering av följande dokument: 
Dokumentnamn  Beslutsnivå Datum  § 
1. Bolagsordning för  Kf 2018-05-17  85 

Spinnerskan i Mark AB    
2. Riktlinjer för sociala          Ks               2018-04-25  70 

medier  
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
 
 
____________________     ________________   ______________ 
Eva-Karin Torhem Arnell      Pontus Johansson      Bengt Ferm 
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 koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning 

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 

• ansvarsfrihet för 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. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 20 mars § 70. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 60 och föreslår  
följande: 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2018 in-
tagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 45 
925 283 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrel-
sen inte fattar annat beslut.  
 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
2018. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfri-
het. 
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Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med regle-
mentet 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 styrelseledamöter och suppleanter höjs med samma procent-
sats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närva-
rande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. 
Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.  
 
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 2019-2022 Kf 2018-12-17 212 

Vision och mål för Marks  

kommun 2019 
Kf 2018-12-17 200 

Reglemente med bestämmelser 
om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda 

Kf 2018-06-20 109 

Revidering av folkhälsopolicy Kf 2018-03-28 39 

Program för uppföljning och in-

syn av verksamheter som utförs 
av privata utförare 

Kf 2018-12-17 201 

Riktlinjer för personuppgiftshan-

tering 
Ks 2018-04-25 71 

 

           Att fastställa revidering av följande dokument: 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 

Bolagsordning för Spinnerskan i 
Mark AB 

Kf 2018-05-17 85 

Riktlinjer för sociala medier Ks 2018-04-25 70 

 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan om ansvarsfrihet för 
Spinnerskan i Mark AB och föreslår följande: 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2019 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
2018. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att Peter Wank utses som auktoriserad revisor och 
Tomas Johansson till suppleant, båda från PwC för Spinnerskan i Mark AB. 
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges presi-
diums förslag och finner att så sker. 

 
Beslutsgång 3 

Ordföranden frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Lisa Dahlberg yrkande och 
finner att så sker. 

    
_________________ 
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§ 47/2019                 Dnr 2019–52 107  
 

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för dotterbolagen i 
Spinnerskankoncernen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme 
AB och Marks Fastighets AB. 
 
1. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultat-

räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och 
årets vinst sammantaget 149 965 061 kronor delas 651 200 kronor, mot-
svarande 1,48 kronor per aktie ut till aktieägaren och 149 313 861 kronor 
balanseras i ny räkning. 

2. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets  
förlust sammantaget 24 400 694 kronor balanseras i ny räkning.  

3. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets 
förlust sammantaget 13 142 672 kronor balanseras i ny räkning. 

4. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktö-
rer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktörer för 2018. 

5. 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 Wank och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning 
till dessa utgår enligt räkning. 

6. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-
valda 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 ordfö-
rande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetsti-
den. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraft-
värme AB omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till 
lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 tim-
mar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. 

7. Arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma pro-
centsats som   för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, 
för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensions-
avsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och 
med 66 års ålder. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
 
 
___________________     _________________     ________________ 
Eva-Karin Torhem Arnell    Pontus Johansson          Bengt Ferm 
Ordförande                       Justerande              Justerande 
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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 beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 mars. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 mars § 69 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 april § 59 och föreslår  
följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till om-
buden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks 
Fastighets AB. 

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och 
balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 
149 965 061 kronor delas 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor per aktie ut till 
aktieägaren och 149 313 861 kronor balanseras i ny räkning. 

Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och 
balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 
24 400 694 kronor balanseras i ny räkning.  

Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2018 intagna resultaträkningen och 
balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 
13 142 672 kronor balanseras i ny räkning. 

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvars-
frihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2018. 

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda re-
visorers 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 (ar-
vodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bo-
stads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordfö-
rande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % 
av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraft-
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värme AB omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevi-
sorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB 
och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. 

Arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma procent-
sats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närva-
rande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. 
Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.  
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan om ansvarsfrihet för 
dotterbolagen i Spinnerskankoncernen och föreslår följande: 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Marks att ge följande instruktioner till 
ombuden vid årsstämmorna 2019 för Marks Bostad AB, Mark Kraftvärme AB 
och Marks Fastighets AB. 
 
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: 
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direk-
törer för 2018. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att Peter Wank utses som auktoriserad revisor och 
Tomas Johansson till suppleant, båda från PwC för dotterbolagen i  
Spinnerskankoncernen. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att så sker. 

 
Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges presi-
diums förslag och finner att så sker. 

 
Beslutsgång 3 

Ordföranden frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Lisa Dahlberg yrkande och 

finner att så sker. 
 

_________________ 


