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 Kommunfullmäktige 
 2020-04-23 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30-16.45. 
Paus klockan 15.20-15.40.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Håkan Andersson tjänstgör för Peter Landgren 
 S AnnSofi Tureson 
 S -  
 S Urban Jernberg 
 S Christopher Thorsson 
 S Jessica Rodén 
 S -  
 S -  
 S Ulf Dahlberg 
 S -  
 S Efkan Üstündag, klockan 13.35- 16.45  
 S Helena Johansson, klockan 13.40-16.45 §§ 46-63 
 S -  
 S -  
 C Stefan Brunander 
 C Leif Sternfeldt 
 C Lena Ferm Hansson 
 C -  
 C Gisella Olsson 
 C -  
 C -  
 L Niklas Herneryd 
 L Maria Aronsson Dahl 
 L -  
 M  Tomas Johansson 
 M Ann Iberius Orrivk 
 M Peter Branshöj tjänstgör för Pär-Erik Johansson  
 M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör för Magnus Lilliecrona, 

klockan 14.00-16.45 §§ 48-63 
 M -  
 M -  
 M -  
 M Tomas Ekberg 
 M -  
 KD Elise Arnell 
 KD Lars-Inge Andersson 
 KD -  
 V Karin Jageby 
 V Arthur Thiry 
 V -  
 V -  
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 MP Lo Göthberg Larsson, klockan 14.05-16.45 del av § 47-63 
 SD -  
 SD Natalia E Henriksson 
 SD Anne-Li Glansin tjänstgör för Inga-Maj Krüger  
 SD Glenn Glansin tjänstgör för Lennart Svensson 
 SD Sara Lindwall 
 SD Bo Kindström 
 SD -  
 SD -  
 C Eva Karin Torhem Arnell 
   
   
Övriga närvarande  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör  
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Karin Hydén, ekonomichef  
   
   
  Övriga 
  Eva Ryberg, vice ordförande valda revisorer 
   
   
Utses att justera Jessica Rodén (S) och Lars-Inge Andersson (KD) 

Ersättare Elise Arnell (KD)  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, de 5 maj klockan 15.00 
  
Underskrifter Sekreterare  § 45-63 
  Ellen Player Pellby    
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Torhem Arnell   
     
 Justerande    
 Jessica Rodén                        Lars-Inge Andersson  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 45-63 
 
Sammanträdesdatum 2020-04-23 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-05-05 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-05-27 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(36) 

 Kommunfullmäktige 
 2020-04-23 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
  
Meddelanden § 45 
  
Anmälan av nya medborgarförslag § 46 
  
Information gällande Covid-19 § 47 
  
Hearing med Marks kommuns helägda bolag § 48 
  
Årsredovisning för Marks kommun 2019 – presentation § 49 
  
Överföring av investeringsanslag från 2019 till 2020 samt utökning 
av investeringsanslag 2020  

§ 50 

  
Revisionsberättelse för 2019  § 51 
  
Årsredovisning för Marks kommun  § 52 
  
Årsredovisning 2019 för Marks Härads Sparbanks stiftelse till  
stipendier för studier vid lantmanna- och hushållsskolor  

§ 53 

  
Årsredovisning 2019 för Arvid Karlsson stiftelse  § 54 
  
Räkenskapssammandrag för av kommunstyrelsen  
förvaltade stiftelser  

§ 55 

  
Räkenskapssammandrag 2019 för Henriksson och Joe Olssons  
stiftelser  

§ 56 

  
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet  § 57 
  
Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder 
och enskilda förtroendevalda i Marks kommun  

§ 58 

  
Instruktion till ombud vid årsstämman 2020 för  
Spinnerskan i Mark AB 

§ 59 

  
Instruktion till ombud vid årsstämman 2020 för dotterbolagen i 
Spinnerskankoncernen  

§ 60 

  
Slutredovisning – Slamavvattning Skene avloppsreningsverk § 61 
  
Slutredovisning – Fuktrelaterade åtgärder § 62 
  
Slutredovisning – Om- och tillbyggnad Strömskolan  § 63 
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Tyst minut 
Kommunfullmäktige inleder dagens sammanträde med en tyst minut för att 
hedra den avlidne förtroendevalde Roger Fogelström (M).  
 
________________ 
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§ 45/2020  

Meddelanden 
 
A) Överklagande om beslut av bildande av och föreskrifter för naturreservat 
Stampatorgs ljunghed  
 
B) Protokollsutdrag SÄRF § 16 Årsredovisning  
 
C) Krisledningsnämndens protokoll 2020-03-17 
 
D) Krisledningsnämndens protokoll 2020-03-20 
 
E) Krisledningsnämndens protokoll 2020-03-24 
 
F) Krisledningsnämndens protokoll 2020-04-01 
 
G) Krisledningsnämndens protokoll 2020-04-07 
 
H) Krisledningsnämndens protokoll 2020-04-15 
 
________________ 
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§ 46/2020  

Anmälan av nya medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Dnr 2020-10 101-26  
Medborgarförslag om att bygga en basketplan i Sätila, överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-19  
Medborgarförslag om att Marks kommun ser över alla uteidrottsplaner, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-29 
Medborgarförslag om att namnet på den nya skolan i Kinna ska vara ”Saha-
raskolan”, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-28 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed Mor Kerstins väg, överläm-
nas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-30 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Kinna och Fritsla, överläm-
nas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-31 
Medborgarförslag om gång- cykelväg till Kinna-Fritsla, överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-32 
Medborgarförslag om Fritsla soptipp, överlämnas till teknik- och servicenämn-
den för handläggning och beslut.  
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 
 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid 
behov höra berörda parter i ärendet.  

Ärendet 
Enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de medborgarförslag som kommit in 
efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om 
remiss som har fattats. 
 
Fullmäktige ska enligt 5 kap. 22 § kommunallagen besluta i ärenden som har 
väckts genom medborgarförslag men får överlåta till kommunstyrelsen eller 
annan nämnd att besluta, utom i ärenden som är fullmäktiges uppgifter enligt 
5 kap. 1 § kommunallagen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår följande: 
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Dnr 2020-10 101-26  
Medborgarförslag om att bygga en basketplan i Sätila, överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-19  
Medborgarförslag om att Marks kommun ser över alla uteidrottsplaner, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-29 
Medborgarförslag om att namnet på den nya skolan i Kinna ska vara ”Saha-
raskolan”, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-28 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed Mor Kerstins väg, överläm-
nas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-30 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Kinna och Fritsla, överläm-
nas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-31 
Medborgarförslag om gång- cykelväg till Kinna-Fritsla, överlämnas till teknik- 
och servicenämnden för handläggning och beslut.  
 
Dnr 2020-10 101-32 
Medborgarförslag om Fritsla soptipp, överlämnas till teknik- och servicenämn-
den för handläggning och beslut.  
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 
 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid 
behov höra berörda parter i ärendet. 
 
Förslagen antas.  
 
________________ 
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§ 47/2020  

Information gällande Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen noteras.  
 
Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg ger kommunfullmäktige  
information om arbetet med att hantera Covid-19.  
 
Den 17 april fattades beslut om att krisledningsnämnden skulle träda i  
funktion. Nämnden fattade vid sammanträdet ett beslut om inriktning för kris-
ledningsarbetet. Inriktningsbeslutet innebär att inriktningen för att Marks 
kommun ska hantera den rådande pandemin Covid - 19 är att kommunens 
resurser ska nyttjas utifrån ett helhetsperspektiv för kommunens bästa.  
Kommunens inriktning för hantering av den pågående pandemin ska vara att 
minimera smittspridning, upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna 
som kommunen ansvarar för och stödja andra aktörers arbete för att minska 
konsekvenser för de personer som bor och vistas i Marks kommun. 
 
Kommunstyrelsen, alla nämnder och bolag har under pandemin Covid-19 att 
upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter, begränsa smittspridningen, 
upprätthålla ledning och styrning av verksamheter, verka för att de statliga 
myndigheternas budskap och beslut angående Covid-19 följs i samhället, 
samt minimera, konsekvenser av störningar i vitala försörjningslinjer genom 
kraftigt utökad uthållighet av material.  
 
Kommundirektör Mats Lilienberg ger kommunfullmäktige information om  
externa och interna kommunikationsbudskap. Förvaltningarnas och bolagens 
påverkansgrad i pandemin per 22 april 2020 presenteras, samt en lägesbild 
för socialförvaltningen. Näringslivets situation per 20 april presenteras.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.  
 
________________ 
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§ 48/2020  

Hearing med Marks kommuns helägda bolag  

Ärendet 
Årsredovisningar 2019 för kommunens bolag Marks Bostads AB, Marks 
Fastighets AB, Mark Kraftvärme AB och Spinnerskan i Mark AB har upprättats. 
 
Dagens sammanträde 
Årsredovisningarna kommenteras av kommundirektör Mats Lilienberg. Kommunfull-
mäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
________________ 
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§ 49/2020  

Årsredovisning 2019 för Marks kommun - presentation  

Ärendet 
Förslag till årsredovisning 2019 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.  
 
Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg redogör i korthet för år 2019. Ekonomichef Karin 
Hydén, kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (S) och kommunstyrelsens 
vice ordförande Tomas Johansson (M) kommenterar årsredovisningen 2019 för Marks 
kommun.  
 
________________ 
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§ 50/2020 Dnr 2019-749 042 

Överföring av investeringsanslag från 2019 till 2020 samt utökning av 
investeringsanslag 2020 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Projekt (tkr) Total 

projekt-
budget 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Av- 
vikelse 

Begärd 
ombudge-
tering 

Utbyggnad VA 
Stjärnhult/Balltjärn  

8 500 177 12 165 165 

Utbyggnad VA 
Hyssna 

19 000 14 511 3 488 11 023 11 023 

Utbyggnad VA Dyre-
näs 

14 500 387 0 387 387 

Utbyggnad VA Flo-
hult/Sätila  

5 000 500 1 499 499 

Utbyggnad VA 
Kovra-Ekhaga 

5 500 5 100 317 4 783 1 685 

Sanering Kvarnga-
tan/Skördegatan 

13 000 6 663 338 6 325  6 325 

Renovering akve-
dukt Hedbo 

25 600 16 353 6 409 9 944 9 944 

Vattenledning och 
HR Sätila 

5 300 5 208 146 5 062 5 062 

Ombyggnad Skene 
VA-verk 

22 400 2 111 880  1 231 1 231 

Överföringsledning 
Skene-Berghem 

20 700 13 613 11 924 1 689 1 689 

      
Pumpstationer 
Sätila, Ubbhult, 
Hägnen 

18 500 7 288 4 619 2 669 2 669 

Pumpstationer 
Sätila, Blåsås, Al-
mered 

10 770 9 679 4 470 5 209 5 209 

Tryckstegring 
Hyssna-Sätila 

3 480 1 993 5 1 988 1 988 

inkoppling VV Ubb-
hult ÖFL 

600 450 37 413 413 

Summa aktuella 
delprojekt inom 
Överföringsled-
ningsprojekt  
Skene skog-Hägnen 

33 350 19 410 9 131 10 279 10 279 
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Projekt (tkr) Total 
projekt-
budget 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Av- 
vikelse 

Begärd 
ombudge-
tering 

Överföringsledning 
Sätila-Flohult-Dyre-
näs 

19 260 6 442 364 6 078 6 078 

Överföringsledning 
Hajom-Hajomskrys-
set 

16 250 6 719 712 6 007 6 007 

Skredriskåtgärder 
Hedbo 

8 700 7 000 953 6 047 6 047 

GCM-väg Berghem-
Skene 

8 240 4 600 1 352 3 248 3 248 

GCM-väg Hyssna-
Sätila 

13 000 8 000 1 716 6 284 6 284 

Tillbyggnad Hor-
redshallen 

26 250 20 500   20 500 

Nybyggnad stall 
Bosgården 

15 400 15 400   14 750 

SUMMA     111 203 

Ärendet 
Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och servicenämnden 
även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande 
ca 5,9 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för  
projektet fastställs. I övrigt prioriterar 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 över-
föring begärs. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
67. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 55, där följande 
föreslås: 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för projektet överförings- 
ledning Skene-Berghem utökas med 1 miljon kronor från 20,7 miljoner kronor 
till 21,7 miljoner kronor under 2020. 

 
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 111,2 
miljoner kronor från 2019 till 2020, fördelade på följande projekt: 
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Projekt (tkr) Total 
projekt-
budget 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Av- 
vikelse 

Begärd 
ombudge-
tering 

Utbyggnad VA 
Stjärnhult/Balltjärn  

8 500 177 12 165 165 

Utbyggnad VA 
Hyssna 

19 000 14 511 3 488 11 023 11 023 

Utbyggnad VA Dyre-
näs 

14 500 387 0 387 387 

Utbyggnad VA Flo-
hult/Sätila  

5 000 500 1 499 499 

Utbyggnad VA 
Kovra-Ekhaga 

5 500 5 100 317 4 783 1 685 

Sanering Kvarnga-
tan/Skördegatan 

13 000 6 663 338 6 325  6 325 

Renovering akve-
dukt Hedbo 

25 600 16 353 6 409 9 944 9 944 

Vattenledning och 
HR Sätila 

5 300 5 208 146 5 062 5 062 

Ombyggnad Skene 
VA-verk 

22 400 2 111 880  1 231 1 231 

Överföringsledning 
Skene-Berghem 

20 700 13 613 11 924 1 689 1 689 

      
Pumpstationer 
Sätila, Ubbhult, 
Hägnen 

18 500 7 288 4 619 2 669 2 669 

Pumpstationer 
Sätila, Blåsås, Al-
mered 

10 770 9 679 4 470 5 209 5 209 

Tryckstegring 
Hyssna-Sätila 

3 480 1 993 5 1 988 1 988 

inkoppling VV Ubb-
hult ÖFL 

600 450 37 413 413 

Summa aktuella 
delprojekt inom 
Överföringsled-
ningsprojekt  
Skene skog-Hägnen 
 
 
 
 
 

33 350 19 410 9 131 10 279 10 279 
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Projekt (tkr) Total 
projekt-
budget 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Av- 
vikelse 

Begärd 
ombudge-
tering 

Överföringsledning 
Sätila-Flohult-Dyre-
näs 

19 260 6 442 364 6 078 6 078 

Överföringsledning 
Hajom-Hajomskrys-
set 

16 250 6 719 712 6 007 6 007 

Skredriskåtgärder 
Hedbo 

8 700 7 000 953 6 047 6 047 

GCM-väg Berghem-
Skene 

8 240 4 600 1 352 3 248 3 248 

GCM-väg Hyssna-
Sätila 

13 000 8 000 1 716 6 284 6 284 

Tillbyggnad Hor-
redshallen 

26 250 20 500   20 500 

Nybyggnad stall 
Bosgården 

15 400 15 400   14 750 

SUMMA     111 203 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.   
 
Expedieras till 
Teknik- och servicenämnden 
 
________________ 
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§ 51/2020 Dnr 2020-262 007  

Revisionsberättelse 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revisionsberättelse för år 2019 läggs till handlingarna.  
 
Ärendet  
Marks kommuns revisorer har den 7 april 2020 överlämnat revisionsberättelse 
för 2019 till kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat den verksamhet som  
bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. 
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 2019 godkänns. 
 
Dagens sammanträde  
Valda revisorers vice ordförande Eva Ryberg kommenterar revisionsberättelsen för 
2019.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om revisionsberättelse för år 2019 kan läggas till  
handlingarna och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 52/2020 Dnr 2019-749 042 

Årsredovisning för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Årsredovisning 2019 för Marks kommun godkänns. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2019. 
 
Teknik- och servicenämndens driftbudget utökas med 1,1 miljoner kronor av-
seende ökade kapitalkostnader inom gatuverksamheten (1 miljon kronor) och 
skötsel av det nybildade reservatet Stampatorg i Björketorp (0,1 miljon  
kronor). Utökningen 2020 finansieras genom kommunreserven och hanteras i 
budgetprocessen för 2021 och framåt. 
 
Kommunfullmäktige noterar att barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och äldreomsorgsnämnden redovisar större underskott i  
bokslutet än i delårsprognosen. Kommunfullmäktige betonar vikten av att  
anpassa verksamheten till beviljad ram. 
 
Äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa en resursplanering som ska 
sträcka sig till minst 2030. Planen ska bland annat innehålla en beskrivning av 
behovet av lokaler och bemanning utifrån förväntad befolkningsökning samt 
plan för hur behovet ska tillgodoses. Äldreomsorgen rapporterar uppdraget till 
kommunstyrelsen som hanterar frågan inom sin uppsiktsplikt. 
Uppföljningen av internationellt arbete och arbete med attraktivitetsplan  
noteras som bilagor till årsredovisningen. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksam-
het och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information till externa in-
tressenter 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 styrdoku-
ment som ska följas upp årsvis.  

I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommuns riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 93,5 mnkr för  
räkenskapsåren 2010–2016. Någon ny avsättning har inte gjorts sedan dess 
eftersom reserven bedömts tillräcklig för att klara en normal konjunkturned-
gång. Samma bedömning görs avseende 2019. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
66. 
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 43, där följande 
föreslås: 
 
Årsredovisning 2019 för Marks kommun godkänns. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2019. 
 
Teknik- och servicenämndens driftbudget utökas med 1,1 miljoner kronor av-
seende ökade kapitalkostnader inom gatuverksamheten (1 miljon kronor) och 
skötsel av det nybildade reservatet Stampatorg i Björketorp (0,1 miljon  
kronor). Utökningen 2020 finansieras genom kommunreserven och hanteras i 
budgetprocessen för 2021 och framåt. 
 
Kommunfullmäktige noterar att barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och äldreomsorgsnämnden redovisar större underskott i  
bokslutet än i delårsprognosen. Kommunfullmäktige betonar vikten av att  
anpassa verksamheten till beviljad ram. 
 
Äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa en resursplanering som ska 
sträcka sig till minst 2030. Planen ska bland annat innehålla en beskrivning av 
behovet av lokaler och bemanning utifrån förväntad befolkningsökning samt 
plan för hur behovet ska tillgodoses. Äldreomsorgen rapporterar uppdraget till 
kommunstyrelsen som hanterar frågan inom sin uppsiktsplikt. 
Uppföljningen av internationellt arbete och arbete med attraktivitetsplan  
noteras som bilagor till årsredovisningen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Alla nämnder och bolag i Marks kommun 
 
Protokollsanteckning 
Miljöpartiet vill understryka att hantering i kommunstyrelsen gällande de  
beslut som fattats av kommunstyrelsen i Marks kommun, dels 2019-10-02 
(KS beslut § 170/2019) och dels 2019-10-30 (KS beslut § 187/2019) strider 
mot KF:s beslut. 
 
Enligt dessa beslut skall en markanvisningstävling utlysas med syfte att  
exploatera området med villor och bostäder.  
 
Enligt Miljöpartiet de Gröna i Marks kommun strider dessa beslut mot den 
senast fattade Översiktsplanen som antagits i kommunfullmäktige 2017-04-
20. Där framgår det tydligt att området är tänkt för camping och vandrar-
hemsområde i den separata LIS-utredning (Landsbygdsutveckling i strandnära 
områden) som låg till grund för översiktsplanen. LIS-utredningens  
ambitioner har också Länsstyrelsen behandlat och godkänt. 
 
Miljöpartiet de Gröna i Marks kommun har, dels då LIS-utredningen  
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behandlades och dels då översiktsplanen behandlades, varit restriktiva med 
att vilja godkänna exploatering i strandnära områden. Just när det gäller 
detta område, LIS 07D, var ambitionen från den samlade politiken i kommun-
fullmäktige att flytta campingverksamheten hit istället för att ha den vid 
Storåns utlopp på andra sidan Storån. Campingen har i många år fått dispens 
av kommunen där den ligger men där ska egentligen ingen sådan verksamhet 
få ligga. Därför ställde sig Miljöpartiet bakom beslutet med LIS 07D då det 
skulle innebära en lösning på campingverksamheten och framförallt ett bättre 
strandskydd. Miljöpartiet var också mycket positiv till att kommunen  
förvärvade Smälterydsfastigheten för att just kunna införliva Översiktsplanens 
ambitioner. 
 
Eftersom Miljöpartiet de Gröna inte har någon representation i kommun- 
styrelsen efter senaste valet har vi inte kunnat reservera oss mot besluten i 
kommunstyrelsen.  
 
Miljöpartiet de Gröna i Marks kommun anser, utöver att det strider mot  
kommunfullmäktiges beslut om Översiktsplan, också att det skulle vara  
menligt att ha en sådan bostadsexploatering av området. Här finns dels ett 
våtmarksdelta med häckande fåglar dels naturskyddad lövskog med rödlis-
tade arter.  
 
MP anser att ärendena skulle ha hanterats i KF. 
 
 
________________ 
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§ 53/2020 Dnr 2020-104 046  

Årsredovisning 2019 för Marks Härad Sparbanks Stiftelse till  
Stipendier för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för 
studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för  
verksamheten 2019. 
 
Årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20190101–20190618 för 
Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- och 
lanthushållsskolor godkänns. 
 
Informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier 
för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor har fattat beslut om  
upplösning av stiftelsen noteras. 
 
Informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier 
vid lantmanna- och lanthushållsskolor har avregistrerats hos Länsstyrelsen 
noteras.  

Ärendet 
Styrelsen i Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- 
och lanthushållsskolor har upprättat årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 
20190101–20190618. Årsredovisningen undertecknades av styrelse och revisor i juni 
2019.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
68. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 56, där följande 
föreslås: 
 
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för 
studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor beviljas ansvarsfrihet för  
verksamheten 2019. 
 
Årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 20190101–20190618 för 
Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier vid lantmanna- och 
lanthushållsskolor godkänns. 
 
Informationen att styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier 
för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor har fattat beslut om  
upplösning av stiftelsen noteras. 
 
Informationen att Marks Härads Sparbanks stiftelse till stipendier för studier 
vid lantmanna- och lanthushållsskolor har avregistrerats hos Länsstyrelsen 
noteras. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Marks Härads Sparbanks stiftelse 
 
________________ 
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§ 54/2020 Dnr 2020-105 046  

Årsredovisning 2019 för Arvid Karlsson stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för  
verksamheten 2019. 
 
Årsredovisning 2019 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 

Ärendet 
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2019. Årsredovisning för Arvid Karlssons stiftelse överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
69. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 57, där följande 
föreslås: 
 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för  
verksamheten 2019. 
 
Årsredovisning 2019 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Arvid Karlssons Stiftelse 
 
________________ 
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§ 55/2020 Dnr 2020-106 046  

Räkenskapssammandrag 2019 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens  
förvaltning godkänns.  

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av  
kommunstyrelsen förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet.  

Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning 
överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
70. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 58, där följande 
föreslås: 
 
Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under kommunstyrelsens  
förvaltning godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Valda revisorer  
Berörda stiftelser 
 
________________ 
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§ 56/2020                Dnr 2020-107 046  

Räkenskapssammandrag  2019 för Henrikssons och Joe Olssons 
stiftelser  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2019. 
 
Räkenskapssammandrag 2019 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser god-
känns.  

Ärendet 
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räken-
skapssammandrag för räkenskapsåret 2019. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
71. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 59, där följande 
föreslås: 
 
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2019. 
 
Räkenskapssammandrag 2019 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser god-
känns.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser  
________________ 
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§ 57/2020 Dnr 2019-749 042 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marks Bostads AB ges i uppdrag att vidta åtgärder efter förvärvet av Viska- 
strand AB för att tillse vad som enligt kommunallagen gäller för helägda  
kommunala bolag samt att i samband härmed ta ställning till om Viskastrand 
AB ska fusioneras med Marks Bostads AB.  

Ärendet 
De kommunala bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen 
och enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för 
varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamå-
let och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 
finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. De bolag som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskan-
koncernen: Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB 
och Marks Fastighets AB. 

 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
74. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 62, där följande 
föreslås: 
 
Marks Bostads AB ges i uppdrag att vidta åtgärder efter förvärvet av Viska- 
strand AB för att tillse vad som enligt kommunallagen gäller för helägda  
kommunala bolag samt att i samband härmed ta ställning till om Viskastrand 
AB ska fusioneras med Marks Bostads AB.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 58/2020 Dnr 2020-244 042  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder, valberedningen samt enskilda förtroende-
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. I revisionsberät-
telsen för år 2019 har revisorerna granskat den verksamhet som bedrivits 
i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna tillstyr-
ker i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktige-
beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun beviljas ansvarsfri-
het.  

 
Ärendets behandling 
I en skrivelse från den 20 april 2020 har kommunfullmäktiges presidium ytt-
rat sig över prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
valberedningen och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2019. 
 
I en skrivelse från den 20 april 2020 har ålderspresidenten yttrat sig över 
prövning av ansvarsfrihet för kommunfullmäktiges demokratiberedning 2019. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunfullmäktiges presidium och ålderspresident föreslår kommunfullmäk-
tige att fatta följande beslut:  
 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder, valberedningen samt enskilda förtroende-
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Samtliga nämnder och styrelser 
 
________________ 
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§ 59/2020   Dnr 2020-137 107 
 
Instruktion till ombud vid årsstämman 2020 i Spinnerskan i Mark AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2020 för Spinnerskan i Mark AB: 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2019  
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- 
räkningen och koncernbalansräkningen. 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 45 
515 851 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att  
styrelsen inte fattar annat beslut.  
 
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med  
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 
ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 pro-
cent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.   
 
Att arvoden till styrelseledamöter 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 ledamöter och suppleanter 
upp till och med 66 års ålder. 
 
Att till auktoriserad revisor utse Peter Olofsson Wank och till suppleant utse 
Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 
  
Att fastställa styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt 
upp-rättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen”. 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer 
bereds av fullmäktiges presidium. 
 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 
2019.    

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: 
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• 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, kommunfull-
mäktige, givna instruktioner.  
 
För att underlätta och tydliggöra vilka styrdokument som är aktuella för  
bolagen har Spinnerskan 2019-12-05 beslutat att styrdokument framöver ska 
anges i ett separat dokument som uppdateras kontinuerligt och som ingår 
som bilaga vid bolagsstämman. Styrdokument som inte anges i dokumentet 
är inte gällande för bolagen. 
 
En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen beslutat om och som bolagen beslutat på bolagsstämmor. 
Med denna genomgång som utgångspunkt har en lista över aktuella styrdoku-
ment för bolagen tagits fram. Listan har kompletterats med styrdokument 
som beslutats fram till början av mars 2020. 

 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
73. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 61, där följande 
föreslås: 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2020 för Spinnerskan i Mark AB: 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2019  
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- 
räkningen och koncernbalansräkningen. 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 45 
515 851 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att  
styrelsen inte fattar annat beslut.  
 
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med  
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 
ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 pro-
cent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.   
 
Att arvoden till styrelseledamöter 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  
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utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter 
upp till och med 66 års ålder. 
 
Att till auktoriserad revisor utse Peter Olofsson Wank och till suppleant utse 
Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 
  
Att fastställa styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt 
upprättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen”. 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer 
bereds av fullmäktiges presidium. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag och finner att så sker.  
 
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2020 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 
2019.    
 
Förslagen antas.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Ombuden vid årsstämman  
 
________________ 
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§ 60/2020   Dnr 2020-138 107 
 
Instruktion till ombud vid årsstämman 2020 för dotterbolagen i  
Spinnerskan koncernen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2020 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme 
AB och Marks Fastighets AB. 
 
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets 
vinst, sammantaget 166 075 692 kronor delas 453 200 kronor, motsvarande 
1,03 kronor per aktie ut till aktieägaren och 165 622 492 kronor balanseras i 
ny räkning. 
 
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2019 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets 
förlust sammantaget 24 385 707 kronor balanseras i ny räkning. 
 
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2019 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets 
vinst sammantaget 12 866 956 kronor balanseras i ny räkning. 
 
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (PwC) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag 
vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor ut-
ses Peter Olofsson Wank och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till 
dessa utgår enligt räkning. 
 
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med  
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 
ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsarbets- 
tiden. 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 lekmannarevisorerna utgår 
för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 
20 timmar för Mark Kraftvärme AB. 
 
Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter i kommunens bolag höjs med 
samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålders-
pension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven 
pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till 
och med 66 års ålder. 
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Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2020 för Marks Bostads AB och Marks Fastig-
hets AB:  
 
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
2019.   
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombudet vid årsstämman 2020 för Mark Kraftvärme AB:  
 
Styrelsens ledamöter och tillförordnade verkställande direktörer, Thomas Hell-
berg och Jörgen Eriksson, beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Verkställande direktören Bengt-Allan Frost beviljas inte ansvarsfrihet för år 
2019. Detta mot bakgrund av vad som anges i revisionsberättelsen om osä-
kerheten kring vad dennes agerande har orsakat bolaget för skada. 

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 9 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
72. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 60, där följande 
föreslås: 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2020 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme 
AB och Marks Fastighets AB. 
 
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets 
vinst, sammantaget 166 075 692 kronor delas 453 200 kronor, motsvarande 
1,03 kronor per aktie ut till aktieägaren och 165 622 492 kronor balanseras i 
ny räkning. 
 
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2019 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets 
förlust sammantaget 24 385 707 kronor balanseras i ny räkning. 
 
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2019 intagna resultat- 
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räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets 
vinst sammantaget 12 866 956 kronor balanseras i ny räkning. 
 
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (PwC) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag 
vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor ut-
ses Peter Olofsson Wank och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till 
dessa utgår enligt räkning. 
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med  
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 
ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsarbets- 
tiden. 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 lekmannarevisorerna utgår 
för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 
20 timmar för Mark Kraftvärme AB. 
 
Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter i kommunens bolag höjs med 
samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålders-
pension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven 
pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till 
och med 66 års ålder. 
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer 
bereds av fullmäktiges presidium. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2020 för Marks Bostads AB och Marks Fastig-
hets AB: 
 
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
2019.   
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombudet vid årsstämman 2020 för Mark Kraftvärme AB:  
 
Styrelsens ledamöter och tillförordnade verkställande direktörer, Thomas Hell-
berg och Jörgen Eriksson, beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Verkställande direktören Bengt-Allan Frost beviljas inte ansvarsfrihet för år 
2019. Detta mot bakgrund av vad som anges i revisionsberättelsen om osä-
kerheten kring vad dennes agerande har orsakat bolaget för skada. 
 
Förslagen antas.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
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Expedieras till 
Ombuden vid årsstämmorna  
 
________________ 
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§ 61/2020 Dnr 2020-121 042  

Slutredovisning- Slamavvattning Skene avloppsreningsverk 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
slamavvattning Skene avloppsreningsverk godkänns.  

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har färdigställt byggnation av ny slamavvattningsanlägg-
ning vid Skene reningsverk. 

Syftet med projektet var att ersätta slamavvattningsanläggningen som togs i drift 
1994 och genom den nya anläggningen få en effektivare avvattningsprocess. Projektet 
projekterades första gången 2009 och har ändrat omfattning och innehåll vid ett fler-
tal tillfällen sedan dess. 

Ursprunglig budget för projektet var 11 mnkr enligt beslut om budget för 2009-2012. 
Därefter har budgeten justerats vid ett antal tillfällen. I beslut om budget 2017-2020 
sattes budgeten till 25 mnkr och året efter höjdes den ytterligare till 32 mnkr. I enlig-
het med senast beslutad budget är total investeringsbudget 33,8 mnkr vilket stämmer 
överens med slutlig investeringsutgift. 

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,9 mnkr, slutredovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning 
mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
75. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 63, där följande 
föreslås: 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
slamavvattning Skene avloppsreningsverk godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Teknik- och servicenämnden 
 
________________ 
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§ 62/2020 Dnr 2020-121 042  

Slutredovisning- Fuktrelaterade åtgärder 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
Fuktrelaterade åtgärder godkänns.  

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har slutfört planerade åtgärder i projektet Fuktrelaterade 
åtgärder. Projektet har pågått under 2014-2019 och syftade till att åtgärda lukt- och 
fuktproblem. Projektet har omfattat Stommenskolan, Fritslaskolan och Sjöbyskolan. 
För att säkerställa lokalernas innemiljö har bland annat dränering utvändigt vid fasa-
derna utförts. Ytterväggar och takkonstruktioner har åtgärdats och på Stommenskolan 
och Fritslaskolan har även golvkonstruktionen åtgärdats. Bedömning är nu, efter av-
slutat projekt, att lokalerna är fullgoda ur innemiljöperspektiv och att alla upptäckta 
lukt- och fuktproblem på objekten är åtgärdade. 

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,9 mnkr, slutredovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning 
mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
76. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 64, där följande 
föreslås: 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
Fuktrelaterade åtgärder godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Teknik- och servicenämnden 
 
________________ 
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§ 63/2020  Dnr 2020-121 042  

Slutredovisning- Om- och tillbyggnad Strömskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
om- och tillbyggnad Strömskolan godkänns. 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har slutfört om- och tillbyggnaden av Strömskolan. 
Strömskolan har genom åren växlat mellan att vara en F-5 skola respektive F-6 skola. 
Skolan har saknat kök och matsal vilket inneburit att skolmat ätits antingen i klass-
rummet eller på Lyckeskolan. Provisoriskt har lokalbrist lösts med hjälp av moduler, 
vilka nu kunnat avetableras när tillbyggnaden gjorts. Tillbyggnaden innehåller sju 
klassrum, två som ersättning för de som blev matsal och fem som nytillskott. Inne i 
den befintliga byggnaden har även anpassningar för skolans administration och lärar-
arbetsplatser gjorts. 

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,9 mnkr, slut- 
redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbe-
skrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella  
avvikelser. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 mars 2020, § 
77. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 april 2020, § 65, där följande 
föreslås: 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet  
om- och tillbyggnad Strömskolan godkänns.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens för-
slag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Teknik- och servicenämnden 
 
________________ 
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	förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 pro-cent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.
	Att arvoden till styrelseledamöter 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 ledamöter och suppleanter upp till och med 66 års ålder.
	Att till auktoriserad revisor utse Peter Olofsson Wank och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
	 
	Att fastställa styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upp-rättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen”.
	Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer bereds av fullmäktiges presidium.
	Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2019.
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	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:
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	För att underlätta och tydliggöra vilka styrdokument som är aktuella för
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	Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna 2020 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.
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