
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(35) 
 Kommunfullmäktige 
 2020-05-28 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00-19.50. 
Paus klockan 18.55-19.15.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren 
 S Yasin Abbes tjänstgör för AnnSofi Tureson  
 S Bo Petersson 
 S Fredrik Tureson tjänstgör för Urban Jernberg  
 S Christopher Thorsson 
 S Jessica Rodén 
 S -  
 S -  
 S -  
 S -  
 S Efkan Üstündag 
 S Helena Johansson 
 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 Pär-Erik Johansson 
 M Magnus Lilliecrona 
 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 -  
 SD Siv Scarborough tjänstgör för Mattias Krantz 
 SD Natalia E Henriksson 
 SD Glenn Glansin tjänstgör för Inga-Maj Krüger 
 SD -  
 SD Sara Lindwall 
 SD Bo Kindström 
 SD -  
 SD -  
 C Eva Karin Torhem Arnell 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och serviceförvalt-

ningen § 69 
  Erik Glansin, projektledare § 69 
  

 
Utses att justera Peter Landgren (S) och Bo Kindström (SD) 

Ersättare Sara Lindwall (SD) 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 5 juni 2020 klockan 15.00 
  
Underskrifter Sekreterare  §  64-89 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Eva-Karin Torhem Arnell   
     
 Justerande    
 Peter Landgren                      Sara Lindwall  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunfullmäktige §§ 64-89 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-28 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-06-05 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-06-27 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 64 
  
Meddelanden § 65 
  
Anmälan av nya medborgarförslag § 66 
  
Information krisledningsnämnden  § 67 
  
Kommundirektören har ordet  § 68 
  
Information Nya Lyckeskolan  § 69 
  
Vatten- och avloppsplan för Marks kommun § 70 
  
Svar på motion om insådd av blommor och kantklippning av vägar 
(M)  

§ 71 

  
Årsredovisning - Sjuhärads kommunalförbund § 72 
  
Årsredovisning 2019 - Sjuhärads samordningsförbund  § 73 
  
Översyn av bolagsordning Spinnerskan i Mark AB  § 74 
  
Översyn av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB  § 75 
  
Översyn av bolagsordning för Marks Bostads AB  § 76 
  
Översyn av ägardirektiv för Marks Bostads AB  § 77 
  
Översyn av bolagsordning för Marks Fastighets AB  § 78 
  
Översyn av ägardirektiv för Marks Fastighets AB § 79 
  
Översyn av bolagsordning för Mark Kraftvärme AB  § 80 
  
Översyn av ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB  § 81 
  
Översyn av gemensamt ägardirektiv för bolagen i  
Spinnerskankoncernen  

§ 82 

  
Ändring av taxa för alkohol och livsmedelskontroll § 83 
  
Förslag till avsättande av ekonomiska medel gällande  
nyetablering av Kinna resecentrum 

§ 84 

  
Förslag till antagande för detaljplan för Ytterås 5 med flera  § 85 
  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) § 86 
  
Fyllnadsval av ledamot samt ordförande för valda  
revisorer (M)  

§ 87 
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Entledigande och fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (MP) § 88 
  
Fyllnadsval av nämndeman (S)  § 89 

 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6(35) 

 Kommunfullmäktige 
 2020-05-28 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 64/2020  

Förändring av ärendelistan  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fyllnadsval av nämndeman (S) tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att fyllnadsval av nämndeman (S) tillförs ärendelistan. 
 
Förslaget antas.  
 
________________ 
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§ 65/2020  

Meddelanden  
A) Kultur- och fritidsnämnden beslut § 32/2020 
 
B) Kultur- och fritidsnämnden beslut § 33/2020 
 
C) Inställt arrangemang - nationaldagsfirande 2020 
 
D) Plan- och byggnadsnämndens beslut § 47/2020 
  
 
________________ 
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§ 66/2020  

Anmälan av nya medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Dnr 2020-10 101-36  
Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Kinna och 
Rydal, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut.   
 
Dnr 2020-10 101-33  
Medborgarförslag om att Marks kommun anlägger en gång- och cykelbana 
längs med Aratorpsvägen/Idrottsvägen till Furusjön vid Riksväg 41, över- 
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-37 
Medborgarförslag om att Marks kommun sår blommor för bin, fjärilar och 
andra insekter, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning 
och beslut.   
 
Dnr 2020-10 101-38 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en skatepark i Horred, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 
 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid 
behov höra berörda parter i ärendet. 

Ärendet 
Enligt 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: 
 
Dnr 2020-10 101-36  
Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana mellan Kinna och 
Rydal, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och  
beslut.   
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Dnr 2020-10 101-33  
Medborgarförslag om att Marks kommun anlägger en gång- och cykelbana 
längs med Aratorpsvägen/Idrottsvägen till Furusjön vid Riksväg 41, över- 
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Dnr 2020-10 101-37 
Medborgarförslag om att Marks kommun sår blommor för bin, fjärilar och 
andra insekter, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning 
och beslut.   
 
Dnr 2020-10 101-38 
Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en skatepark i Horred, över-
lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 
 
Det åligger den nämnd som fått medborgarförslag överlämnat till sig att vid 
behov höra berörda parter i ärendet. 
 
Förslagen antas.  
 
________________ 
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§ 67/2020  

Information krisledningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg ger kommunfullmäktige information om 
krisledningsnämndens arbete med att hantera Covid-19. Krisledningsnämnden följer 
löpande utvecklingen och förvaltningarnas arbete med att begränsa smittspridning, 
upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som kommunen ansvarar för samt  
arbetet med att stödja andra aktörers arbete med att begränsa konsekvenserna av 
pandemin.  
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson understryker vikten av att  
samtala med ungdomar om smittspridning samt riktar ett stort tack till all vård- och 
omsorgspersonal.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.  
 
________________ 
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§ 68/2020  

Kommundirektören har ordet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg ger kommunfullmäktige information om innehållet i 
Marks kommuns redogörelse kring Covid-19 till Länsstyrelsen per 29 maj 2020. Den 
samlade bedömningen för Marks kommun i pandemin klassas som måttlig påverkan.  
 
Fortsatta utmaningar presenteras, samt Marks kommuns åtgärder för att stötta  
näringslivet. Den kommunikativa lägesbilden 20-26 maj 2020 presenteras.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.  
 
________________ 
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§ 69/2020  

Information Lyckeskolan  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Projektledare Erik Glansin ger kommunfullmäktige information om byggnationen av 
nya Lyckeskolan. Illustrationsbilder visas för skolan samt idrottshallar, tillsammans 
med nulägesbilder över pågående byggnation.  
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden tackar å kommunfullmäktiges vägnar för föredragningen.  
 
________________ 
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§ 70/2020 Dnr 2018-659 303 

Vatten- och avloppsplan för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Vatten- och avloppsplan för Marks kommun fastställs. 
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att revidering av planen samordnas 
med aktualitetsprövningen av översiktsplanen som sker varje mandatperiod. 
 
VA-plan för Marks kommun, dnr 2009-346 340, upphävs. 

Ärendet 
För att möta nutida och framtida utmaningar på ett systematiskt och långsik-
tigt hållbart sätt har ett förslag till Vatten- och avloppsplan för Marks kommun 
tagits fram. Förslaget utgår ifrån Vatten-och avloppsförsörjningsplanen som 
beslutades 2009. Planen består av fem delar; VA-översikt, VA-policy, VA- 
utbyggnad, plan för enskilt VA och åtgärdsplan. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 april 2020  
§ 83. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 69, där följande 
föreslås: 
 
Vatten-och avloppsplan för Marks kommun fastställs. 
 
Teknik-och servicenämnden får i uppdrag att revidering av planen samordnas 
med aktualitetsprövningen av översiktsplanen som sker varje mandatperiod. 
 
VA plan för Marks kommun, dnr 2009-346 340, upphävs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker.  
 
Expedieras till: 
Miljönämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Kungsbackaåns vattenförbund och vattenråd 
Varbergs kommun 
Bollebygds kommun 
Teknik- och servicenämnden 
SÄRF 
Viskans Vattenråd 
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Lygnerns Vattenråd 
Kungsbacka kommun 
Borås kommun 
 
________________ 
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§ 71/2020 Dnr 2019-366 430 

Svar på motion om insådd av blommor  och kantklippning av vägar 
(M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Marks kommun är positiva till att bevara och utveckla den inhemska  
artrikedomen vid kommunens vägar och att kantklippning kommer att  
utföras en gång per år vid lämplig tidpunkt. 
 
Motionen är därmed besvarad.  

Ärendet 
Peter Branshöj (M) har den 16 mars 2019 lämnat in en motion som föreslår 
att Marks kommun ska utföra insådd av sommarblommor längs kommunens 
vägnät och undvika kantklippning under blomningstid. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april § 89. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 70, där följande 
föreslås: 
 
Marks kommun är positiva till att bevara och utveckla den inhemska  
artrikedomen vid kommunens vägar och att kantklippning kommer att ut-
föras en gång per år vid lämplig tidpunkt. 
 
Motionen är därmed besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Motionären 
Teknik- och servicenämnden 
 
________________ 
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§ 72/2020 Dnr 2020-200 106 

Årsredovisning 2019 – Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns. 
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvars-
frihet för år 2019.  

Ärendet 
Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och revisions- 
berättelse för 2019 för godkännande av medlemskommunerna och prövning 
av ansvarsfrihet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020  
§ 87. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 71, där följande 
föreslås: 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker.  
 
Ordföranden föreslår att direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunal-
förbund beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till: 
Sjuhärads kommunalförbund 
 
________________ 
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§ 73/2020 Dnr 2020-225 106 

Årsredovisning 2019 Sjuhärads samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund 
godkänns. 
 
Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för  
verksamhetsåret 2019.  

Ärendet 
Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisions- 
berättelse 2019. Förbundets medlemmar har att, var för sig, pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020  
§ 88. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 72, där följande 
föreslås: 

Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker.  
 
Ordföranden föreslår att förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras till: 
Sjuhärads samordningsförbund 

________________ 
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§ 74/2020 Dnr 2020-207 107  

Översyn av bolagsordning Spinnerskan i Mark AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag 
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör 
att gälla.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet  den 22 april 2020 § 
90. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 73, där följande 
föreslås: 
 
Bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag 
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör 
att gälla. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker.  

Expedieras till: 
Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Marks Fastighets AB 
Mark Kraftvärme AB 
Valda revisorer 
________________ 
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§ 75/2020 Dnr 2020-106 107  

Översyn av ägardirektiv Spinnerskan i Mark AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag  
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att 
gälla.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april § 91. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 74, där följande 
föreslås: 
 
Ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag  
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att 
gälla. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Marks Fastighets AB 
Mark Kraftvärme AB 
Valda revisorer 
________________ 
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§ 76/2020 Dnr 2020-209 107 
 
Översyn av bolagsordning för Marks Bostads AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bolagsordning för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Bostads AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 
92. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 75, där följande 
föreslås: 
 
Bolagsordning för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Bostads AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Marks Bostads AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer  

________________ 
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§ 77/2020 Dnr 2020-208 107  

Översyn av ägardirektiv för Marks Bostads AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ägardirektiv för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Bostads AB samtidigt 
som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskottets har behandlat ärendet den 22 april 2020 
§ 93. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 76, där följande 
föreslås: 

Ägardirektiv för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Bostads AB samtidigt 
som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Marks Bostads AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 
 
________________ 
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§ 78/2020 Dnr 2020-211 107  

Översyn av bolagsordning för Marks Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bolagsordning för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Fastighets AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 
94. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 77, där följande 
föreslås: 

Bolagsordning för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Fastighets AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Marks Fastighets AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 

________________ 
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§ 79/2020 Dnr 2020-210 107  

Översyn av ägardirektiv för Marks Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ägardirektiv för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Fastighets AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 
95. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 78, där följande 
föreslås: 

Ägardirektiv för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Fastighets AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Marks Fastighets AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 
________________ 
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§ 80/2020 Dnr 2020-213 107  

Översyn av bolagsordning för Marks Kraftvärme AB 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 
96. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 79, där följande 
föreslås: 

Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Marks Fastighets AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 

________________ 
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§ 81/2020 Dnr 2020-212 107  

Översyn av ägardirektiv för Marks Kraftvärme AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 8 april 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 
97. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 80, där följande 
föreslås: 

Ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag med tillägg 
att under punkt 2. Verksamhetens inriktning, fjärde stycket, byts ”ett stads-
nät” ut mot ”stadsnätet” och ”att bygga ut stadsnät” byts ut mot ”nät- 
utbyggnad”. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 
Mark Kraftvärme AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 

________________ 
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§ 82/2020 Dnr 2020-205 107  

Översyn av gemensamt ägardirektiv för bolagen i  
Spinnerskankoncernen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen ersätts med 
upprättat förslag, med ändring av punkt 1.1 så att förvärv eller försäljning av 
bolag samt sista stycket tas bort. Punkt 1.1 får därmed följande lydelse: 
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommun-
fullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag 
som ska finnas, beslutar om bolagsordning och fastställer ändamålet med  
respektive bolags verksamhet, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar 
om ägardirektiv, budget med mera. 
 
Kommunfullmäktige ska av bolagen ges tillfälle att ta ställning innan bolagen 
fattar sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. Om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägar-
direktiv är exempelvis följande ärenden av större vikt: 
- Större strategiska investeringar, 
- Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av 

verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget och  
- Större förvärv eller större försäljning av fast egendom. 
 
I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges 
beslut och där skadan inte inkräktar på det bundna egna kapitalet, har  
bolagsstyrelsen rätt att fatta beslut utan att höra kommunfullmäktige. I  
sådant fall ska beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade gemensamma ägar- 
direktivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt som det nuvarande 
gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB 
och Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 
gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt 
som det nuvarande gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 8 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 
98. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 81, där följande 
föreslås: 
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Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen ersätts med 
upprättat förslag med tillägg att under punkten 1.7,  ”kommunlednings- 
kontoret” ändras till ”kommunstyrelsens förvaltning” och ”Kommunlednings-
kontorets stödfunktioner” ändras till ”Stödfunktioner inom kommunstyrelsens  
förvaltning.” 
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade gemensamma ägar- 
direktivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt som det nuvarande 
gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB 
och Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 
gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt 
som det nuvarande gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan-
koncernen ersätts med upprättat förslag, med ändring av punkt 1.1 så att förvärv eller 
försäljning av bolag samt sista stycket tas bort. Punkt 1.1 får därmed följande lydelse: 
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommun- 
fullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska 
finnas, beslutar om bolagsordning och fastställer ändamålet med respektive bolags 
verksamhet, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv, budget 
med mera. 
 
Kommunfullmäktige ska av bolagen ges tillfälle att ta ställning innan bolagen fattar  
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv är exempelvis  
följande ärenden av större vikt: 
- Större strategiska investeringar, 
- Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verk-

samhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde för bolaget och  
- Större förvärv eller större försäljning av fast egendom. 
 
I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut 
och där skadan inte inkräktar på det bundna egna kapitalet, har bolagsstyrelsen rätt 
att fatta beslut utan att höra kommunfullmäktige. I sådant fall ska beslutet i efterhand 
rapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  
 
Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige i övrigt antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
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Expedieras till: 
Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Marks Fastighets AB 
Mark Kraftvärme AB 
Valda revisorer 
 
________________ 
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§ 83/2020 Dnr 2020-249 044  

Ändring av taxa för alkohol och livsmedelskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut  
 
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av före-
tag i Marks kommun för år 2020.  
 
Intäktsbortfallet för socialnämnden är covid-19relaterat och hanteras i  
bokslutet.  

Ärendet 
Fråga har uppkommit om nedsättning av Marks kommuns beslutade taxor och 
avgifter 2020 avseende alkoholtillsyn och livsmedelskontroll genom att sätta 
taxan till 0 kr i syfte att underlätta för de som drabbas av ekonomiska följder 
med anledning av covid-19. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 24 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 maj 2020 § 87. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 82, där följande 
föreslås: 
 
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av före-
tag i Marks kommun för år 2020.  
 
Intäktsbortfallet för socialnämnden är covid-19relaterat och hanteras i  
bokslutet. 
 
Jäv 
Tomas Ekberg (M) och Leif Sternfeldt (C) anmäler jäv och deltar inte i hand-
läggning och beslut i ärendet. För Tomas Ekberg (M) och Leif Sternfeldt (C) 
finns inga tillgängliga ersättare.   

Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 

 
Expedieras till: 
Socialnämnden 
Miljönämnden 

________________ 
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§ 84/2020 Dnr 2019-818 537 

Förslag till avsättande av ekonomiska medel gällande nyetablering 
av Kinna resecentrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
En utökad investeringsram 22 miljoner kronor för Kinna resecentrum avsätts 
för 2021, vilken kommer hanteras i det ordinarie budgetarbetet. 

Ärendet 
I kommunstyrelsens beslut § 218/2019 den 18 december 2019 beställde 
kommunstyrelsen en utredning av ett nytt resecentrum i Kinna av Teknik- och 
servicenämnden. I uppdraget ingick att ansöka om statlig medfinansiering i 
april 2020 respektive ett färdigställande under år 2021.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  är daterad den 27 april 2020 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 29 april 2020  
§ 85. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 85, där följande 
föreslås:  
 
En utökad investeringsram 22 miljoner kronor för Kinna resecentrum avsätts 
för 2021, vilken kommer hanteras i det ordinarie budgetarbetet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ann Iberius-Orrvik (M), Natalia E Henriksson (SD), Niklas Herneryd (L), Lisa Dahlberg 
(S) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 

________________ 
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§ 85/2020 Dnr 2018-276 214 

Förslag till antagande för detaljplan för Ytterås 5 med flera 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Detaljplan för Ytterås 5 med flera antas i enlighet med upprättat förslag.  

Ärendet 
Ändamålet med detaljplanen är att i samband med rivning och avstyckning av 
stamfastighet Ytterås 1 skapa möjlighet till förtätning inom nya fastigheten 
Ytterås 5.  
 
Detaljplanen avser att ändra tidigare område för centrumändamål som delvis 
utnyttjats till markparkeringar av närliggande fastigheter till ändamålet  
bostäder, kontor och detaljhandel.  
 
Syftet är att utveckla kvarteret med hänsyn till närliggande kulturmiljö. Fler-
bostadshus anpassar sig till befintlig kulturmiljö längs Boråsvägen. Den  
befintliga in- och utfarten till fastighet Ytterås 5 och Ytterås 2 flyttas österut 
för att förbättra och anpassa angöring till föreslagen bebyggelse. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 
99. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2020, § 90, där följande 
föreslås: 
 
Detaljplan för Ytterås 5 med flera antas i enlighet med upprättat förslag.  
 
Förslaget gäller under förutsättning att arbetsutskottet fattar beslut om att  
föreslå kommunstyrelsen att teckna exploateringsavtal för Ytterås 5 och Kinna 
24:121. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att detaljplan för Ytterås 5 med flera antas i enlighet 
med upprättat förslag. 
 
Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lena Ferm Hanssons (C) 
förslag, och finner att kommunfullmäktige antar Lena Ferm Hanssons (C) för-
slag.  

________________ 
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§ 86/2020 Dnr 2018-622 101  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Christina Wall (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden. 
 
Val av ny ersättare bordläggs.  

Ärendet 
Christina Wall (KD) har i skrivelse den 28 april 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som ersättare i valnämnden.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Christina Wall (KD) 
från uppdraget som ersättare i valnämnden, och finner att så sker.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Elise Arnell (KD) föreslår att val av ny ersättare bordläggs.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Christina Wall 
Lön- och ekonomiservice 
Valnämnden 

________________ 
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§ 87/2020  

Fyllnadsval av ledamot samt ordförande för valda revisorer (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Val av ny revisor tillika ordförande bordläggs. 

Ärendet 
Ordförande för valda revisorer Roger Fogelström (M) har avlidit. Med  
anledning av detta behöver fyllnadsval ske. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att val av ny revisor tillika ordförande bordläggs.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till  
Valda revisorer 
 
________________ 
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§ 88/2020 Dnr 2018-621 101 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Mirjam Larsson (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i miljönämnden. 
 
Val av ny ledamot bordläggs.  

Ärendet 
Mirjam Larsson (MP) har i skrivelse den 13 maj 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i valnämnden.   
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Mirjam Larsson 
(MP) från uppdraget som ledamot i miljönämnden, och finner att så sker.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att val av ny ledamot bordläggs. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Mirjam Larsson 
Lön- och ekonomiservice 
Miljönämnden  

________________ 
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§ 89/2020 Dnr 2018-343 115 

Fyllnadsval av nämndeman (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Val av ny nämndeman bordläggs. 

Ärendet 
Christer Jonsson den 15 maj 2020 entledigats från sitt uppdrag som nämnde-
man vid Borås tingsrätt. Med anledning av detta hemställer tingsrätten att ny 
nämndeman utses fram till och med 31 december 2023.  

Ledamöternas förslag till beslut  
Christopher Thorsson (S) föreslår att val av ny nämndeman bordläggs. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Christer Jonsson 
Lön- och ekonomiservice 
Borås tingsrätt  

________________ 
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