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 Kommunfullmäktige 

 2021-04-22 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Abbotsalen, Rydals konferenscentrum samt digitalt, via Teams, 

klockan 13.30-20.30, mötet ajourneras 15.10-15.20, 17.45-18.05 

samt 20.05-20.10. 

  
Beslutande  Eva-Karin Torhem Arnell (C) 

Rolf Skarin (M) 

AnnSofi Tureson (S) § 60–76, § 78–84 

Yasin Abbes (S), ersätter Lisa Dahlberg (S) 

Peter Landgren (S) 

Bo Petersson (S) 

Håkan Andersson (S), ersätter Urban Jernberg (S), § 60–66 

Urban Jernberg (S) § 67–84 

Christopher Thorsson (S) § 60–69 

Håkan Andersson (S), ersätter Christopher Thorsson (S),  

§ 70–84 

Jessica Rodén (S) 

Ylva Hultén (S) 

Ulla Lätt (S) 

Ulf Dahlberg (S) 

Anita Lomander (S) 

Efkan Üstundag (S) 

Helena Johansson (S) 

Pauli Kuitunen (S), § 60–76, § 78–84 

Daniel Fleck (S), ersätter Pauli Kuitunen (S), § 77 

Birgitta Andersson (S) 

Stefan Brunander (C) 

Leif Sternfeldt (C) § 60-66, § 68-84 

Lena Ferm Hansson (C), § 60–76, § 78–84 

Pontus Johansson (C) 

Gisella Olsson (C) 

Ulla-Maj Persson (C) 

Jessica Carlund (C), ersätter Stig Andreasson (C) 

Niklas Herneryd (L) 

Maria Aronsson Dahl (L) 

Jan Karlsson (L) 

Tomas Johansson (M), § 60–76, § 78–84 

Kerstin Weimman-Lindén (M), ersätter Tomas Johansson 

(M), § 77 

Ann Iberius Orrvik (M), § 60–75, § 77–84 

Kerstin Wiemman-Lindén (M), ersätter Ann Iberius Orrvik 

(M), § 76 

Pär-Erik Johansson (M), § 60–81 

Kerstin Wiemman-Lindén (M), ersätter Pär-Erik Johansson 

(M), § 82–84 

Magnus Lilliecrona (M) 

Elise Benjaminsson (M) 

Anders Lindahl (M) 

Tomas Ekberg (M) 

Ylva Höglund (M) 

Elise Arnell (KD) 

Lars-Inge Andersson (KD) 
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Per-Olof Hermansson (KD) 

Karin Jageby (V) 

Artur Thiry (V) 

Madeléne Jensson (V), ersätter Cecilia Wiklund (V), §§ 60–

65 

Cecilia Wiklund (V), §§ 66–84 

Emil Persson Torgerson (V), § 60–68 

Madelene Jensen (V), ersätter Emil Persson Torgerson (V), 

§ 69–84 

Lars-Olof Sandberg (MP), ersätter Lo Göthberg Larsson 

Natalia E Henriksson (SD) 

Inga-Maj Krüger (SD) 

Lennart Svensson (SD) 

Sara Lindwall (SD) 

Siv Scarborough (SD), ersätter Bo Kindström (SD) 

Jarl Krüger (SD), § 60–76, § 78–84 

Yvonne Kindström (SD), ersätter Jarl Krüger (SD), § 77 

Ida Ahlgren (SD) 

Glenn Glansin (SD) 

 

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

  Fredrik Tureson (S) 

Daniel Fleck (S) 

Stina Isaksson (L) 

Kerstin Weimman-Lindén (M), § 60–75, § 78–84 

Madeléne Jensen (V), § 66 

Freddy Jensen (V), § 69–84 

Yvonne Kindström (SD) § 60–76, § 78–84 

   

  Övriga närvarande: 

Marijke Hallencreutz, ordförande revisorer, § 71 

Martin Arnell (KD), vice ordförande äldreomsorgsnämnden, 

§ 69 

Johan Lepp (L), ordförande socialnämnden, § 69 

Rolf Wallerdal (S), ordförande Marks Kraftvärme AB, § 68 

Bengt Ferm (M), vice ordförande Marks Kraftvärme AB,      

§ 68 

Jörgen Eriksson, VD Marks Kraftvärme AB, § 68 

Svante Dahlqvist, VD Marks Bostads AB, § 68 

 

Tjänstepersoner 

  Peter Albinson, verksamhetsutvecklare Green Protocol  

Institute 

Karin Hydén, t.f. kommundirektör 

Lars Landrö, kanslichef 

Kristian Johansson, t.f. ekonomichef 

Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 

Malin Nilsson, sekreterare 

  

 

Utses att justera Pauli Kuitunen (S) 

Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Rolf Skarin (M) 
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Justeringens plats och tid Kommunhuset Kinna, 28 april 2021, klockan 15.00. 

  

Underskrifter Sekreterare  §  60–84 

  Malin Nilsson   

     

 Ordförande   § 60–84 

  Eva-Karin Torhem Arnell   

     

 Justerande   § 60–76, § 78–84 

 Pauli Kuitunen (S) 

 

 

……………………………………………     § 77 

Urban Jernberg (s) 

 

 

……………………………………………     § 60–75, § 77–84 

Ann Iberius Orrvik (M) 

 

 

……………………………………………     § 76 

Rolf Skarin (M) 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-04-28 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2021-05-21 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, Kinna 

 

Underskrift   

 Malin Nilsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(44) 
 Kommunfullmäktige 

 2021-04-22 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Paragraf 81 – Skolprojektet i Skene – godkännande av förstudie och begäran om 
igångsättningstillstånd  
 
Ja till bifall för Jessica Rodéns yrkande. 
Nej till bifall för Tomas Johanssons avslagsyrkande. 

 
Ledamot      Röst 
Yasin Abbes (S)     Ja 
Peter Landgren (S)     Ja 
AnnSofi Tureson (S)     Ja 
Bo Petersson (S)     Ja 
Urban Jernberg (S)     Ja 
Håkan Andersson (S)     Ja 
Jessica Rodén (S)     Ja 
Ylva Hultén (S)     Ja 
Ulla Lätt (S)      Ja 
Ulf Dahlberg (S)     Ja 
Anita Lomander (S)     Ja 
Efkan Üstündag (S)     Ja 
Helena Johansson (S)     Ja 
Pauli Kuitunen (S)     Ja  
Birgitta Andersson (S)     Ja 
Stefan Brunander (C)     Ja 
Leif Sternfeldt (C)     Ja 
Lena Fem Hansson (C)     Ja 
Pontus Johansson (C)     Ja 
Gisella Olsson (C)     Ja 
Ulla-Maj Persson (C)     Ja 
Jessica Carlund (C)     Ja 
Niklas Herneryd (L)     Ja 
Maria Aronsson Dahl (L)     Ja 
Jan Karlsson (L)     Ja 
Karin Jageby (V)     Ja 
Arthur Thiry (V)     Ja 
Cecilia Wiklund (V)     Ja 
Freddy Jensen (V)     Ja 
Eva-Karin Torhem Arnell (C)    Ja 
Lars-Olof Sandberg (MP)     Nej 
Natalia E Henriksson (SD)     Nej 
Inga-Maj Krüger (SD)     Nej 
Lennart Svensson (SD)     Nej 
Sara Lindwall (SD)     Nej 
Jarl Krüger (SD)     Nej 
Ida Ahlgren (SD)     Nej 
Glenn Glansin (SD)     Nej 
Siv Scarborough (SD)     Nej 
Tomas Johansson (M)     Nej 
Ann Iberius Orrvik (M)     Nej 
Magnus Lilliecrona (M)     Nej 
Elise Benjaminsson (M)     Nej 
Anders Lindahl (M)     Nej 
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Rolf Skarin (M)     Nej 
Tomas Ekberg (M)     Nej 
Ylva Höglund (M)     Nej 
Elise Arnell (KD)     Nej 
Lars-Inge Andersson (KD)     Nej 
Per-Olof Hermansson (KD)    Nej 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan 

 

Meddelanden 

 

Remiss av nya motioner 

 

Anmälan av nya medborgarförslag 

 

Inkomna enkla frågor  

 

Information om visionsarbetet 

 

Inkomna interpellationer 

 

Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund 

 

Hearing med Marks kommuns helägda bolag 

 

Årsredovisning för Marks kommun 2020 - presentation 

 

Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 samt utökning 

av investeringsanslag 

 

Revisionsberättelse för 2020 

 

Årsredovisning 2020 för Marks kommun  

 

Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse  

 

Räkenskapssammandrag 2020 för en av kommunstyrelsen förval-

tade stiftelser 

 

Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stif-

telser 

 

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2021 för dotterbolagen i 

Spinnerskankoncernen 

 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark 

AB 

 

Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder 

och förtroendevalda i Marks kommun 

 

Prövning av ansvarsfrihet för Marks kommuns helägda bolag 

 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2021  

 

 

Skolprojekt i Skene – godkännande av förstudie och begäran om 

igångsättningstillstånd 

§ 60 

 

§ 61 

 

§ 62 

 

§ 63 

 

§ 64 

 

§ 65 

 

§ 66 

 

§ 67 

 

§ 68 

 

§ 69 

 

§ 70 

 

 

§ 71 

 

§ 72 

 

§ 73 

 

§ 74 

 

 

§ 75 

 

 

§ 76 

 

 

§ 77 

 

 

§ 78 

 

 

§ 79 

 

§ 80 

 

 

§ 81 
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Deklaration för en stark demokrati 

 

Entledigande och fyllnadsval för ledamot i miljönämnden (S) 

 

Entledigande och fyllnadsval för ersättare i socialnämnden (S) 

 

 

 

§ 82 

 

§ 83 

 

§ 84 
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§ 60/2021  

Förändring av ärendelistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder på Plommongatan 5 
- Information om visionsarbetet 
- Entledigande och fyllnadsval för ersättare i miljönämnden (S) 
- Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden (S) 
 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder på Plommongatan 5. 
- Information om visionsarbetet 
- Entledigande och fyllnadsval för ersättare i miljönämnden (S) 
- Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden (S) 
 
Förslagen antas. 

________________ 
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§ 61/2021  

Meddelanden 

- Statsbidrag inom utbildningsområdet 
 

- Slutrapport fullföljda studier 
 

- Ny ledamot KF Centerpartiet 
 

- Ny ledamot KF Sverigedemokraterna 
 
________________ 
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§ 62/2021  

Remiss av nya motioner 

Enligt 38 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska det på varje ordinarie 
sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som 
kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt 
de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.  
 
Under perioden 2021-03-25 – 2021-04-22 har det inte inkommit några  
motioner. 
 

________________ 
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§ 63/2021 
Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Diarienummer KS 2021-11 101-25 
Medborgarförslag om cykelväg och gångbana till Hedgärdessjön från Skene, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021-11 101-27 
Medborgarförslag om basketkorg till Fritsla, överlämnas till teknik- och ser-
vicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021-11 101-29 
Medborgarförslag om möjlighet till morgonsim i Fritsla, överlämnas till kultur- 
och fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021-11 101-34 
Medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder på Plommongatan 5, överläm-
nas 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 38 § 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: 
 
Diarienummer KS 2021-11 101-25 
Medborgarförslag om cykelväg och gångbana till Hedgärdessjön från Skene, 
överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021-11 101-27 
Medborgarförslag om basketkorg till Fritsla, överlämnas till teknik- och service-
nämnden för handläggning och beslut. 
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Diarienummer KS 2021-11 101-29 
Medborgarförslag om möjlighet till morgonsim i Fritsla, överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för handläggning och beslut. 
 
Diarienummer KS 2021-11 101-34 
Medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder på Plommongatan 5, överlämnas 
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. 
 
Expedieras till: 

• Teknik- och servicenämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 

________________ 
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§ 64/2021  

Inkomna enkla frågor 

Under perioden 2021-03-25 – 2021-04-22 har det inte inkommit några nya frågor. 

________________ 
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§ 65/2021   

Information om Visionsarbetet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Information om visionsarbetet noteras. 
 

 
Dagens sammanträde 
Peter Albinson, verksamhetsutvecklare Green Protocol Institute, ger information 
om visionsarbetet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om informationen kan noteras och finner 
att så sker. 

________________ 
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§ 66/2021   

Inkomna interpellationer 

Ann Iberius Orrvik (M) har den 24 mars 2021 lämnat in en interpellation till kom-
munstyrelsens ordförande angående kommunal närvaro vid ungdomssamlingar. 
 
Sara Lindwall (SD) har den 13 april 2021 lämnat in en interpellation till kommun-
fullmäktiges ordförande, tillika demokratiberedningens ordförande, angående 
kommunfullmäktiges webbsändningar. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas. 
 
Ann Iberius Orrvik (M) läser upp interpellationen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) besvarar interpellationen. 
 
Ann Iberius Orrvik (M) och Jessica Rodén (S) inleder, med varsitt debattinlägg, 
diskussionen innan den övergår till allmän diskussion i ärendet. 
 
Sara Lindwall (SD) läser upp interpellationen. 
 
Demokratiberedningens ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) besvarar inter-
pellationen. 
 
Sara Lindwall (SD) tackar för svar på interpellationen. 

________________ 
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§ 67/2021  

Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns. 
 
Förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i Sjuhärads samordningsför-
bund beviljasansvarsfrihet. 
 

Ärendet 
Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsberät-
telse för året 2020. Förbundets medlemmar ska var för sig pröva frågan om  
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Jäv 
Leif Sternfeldt anmäler jäv i ärendet och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021,  
§ 111. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 53, där följande föreslås: 
 
Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns. 
 
Förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i Sjuhärads samordnings-för-
bund beviljas ansvarsfrihet. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag 
och finner att så sker 
 
Expedieras till: 

Sjuhärads samordningsförbund 

________________ 
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§ 68/2021 

Hearing med Marks kommuns helägda bolag 

Ärendet 
Årsredovisningar 2020 för kommunens bolag Marks Bostads AB, Marks Fastig-
hets AB, Mark Kraftvärme AB och Spinnerskan i Mark AB har upprättats. 
 
Dagens sammanträde 
Ulf Dahlberg (S), ordförande, Lars-Inge Andersson (KD), vice ordförande, och 
Svante Dahlqvist, VD, redogör för Marks Bostads AB 2020. 
 
Ann Iberius Orrvik (M), vice ordförande, redogör för Mark Fastighets AB 2020. 
 
Rolf Wallerdal (S), ordförande, Bengt Ferm (M), vice ordförande och Jörgen  
Eriksson, VD, redogör för Mark Kraftvärmes AB 2020. 
 
Pauli Kuitunen (S), ordförande och Tomas Johansson (M), vice ordförande,  
redogör för Spinnerskan i Mark AB 2020. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

________________ 
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§ 69/2021 

Årsredovisning för Marks kommun 2020 - presentation 

Ärendet 
Årsredovisningar 2020 Marks kommun presenteras. Årsredovisningen är kom-
munstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kom-
munen och dess bolag. Årsredovisningen är även en information till externa in-
tressenter såsom kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och 
kommuninvånare. 
 
Dagens sammanträde 
Karin Hydén, t.f. kommundirektör, och Kristian Johansson, t.f. ekonomichef,  
redogör för Marks kommuns årsredovisning 2020. 
 
Samtliga nämnder redogör för sitt arbete 2020 enligt nedan: 
 
Jessica Rodén (S), ordförande, och Tomas Johansson (M), vice ordförande, re-
dogör för kommunstyrelsens arbete under 2020. 
 
Maria Aronsson Dahl (L), ordförande, och Per-Olof Hermansson (KD), vice ordfö-
rande, redogör för överförmyndarnämndens arbete under 2020. 
 
Kerstin Weimman-Lindén (M), vice ordförande, redogör för valnämndens arbete 
under 2020. 
 
Ulla-Maj Persson (C), ordförande, och Martin Arnell (KD), vice ordförande, redo-
gör för äldreomsorgsnämnden under 2020. 
 
Bo Petersson (S), ordförande, och Pär-Erik Johansson (M), vice ordförande, re-
dogör för teknik- och servicenämndens arbete under 2020. 
 
Johan Lepp (L), ordförande, och Ann Iberius Orrvik (M), vice ordförande, redogör 
för socialnämndens arbete under 2020. 
 
Pontus Johansson (C), ordförande, och Rolf Skarin (M), vice ordförande, redogör 
för plan- och byggnadsnämndens arbete under 2020. 
 
Håkan Andersson (S), ordförande, redogör för miljönämndens arbete under 
2020. 
 
Birgitta Andersson (S), ordförande, och Ylva Höglund (M), vice ordförande, redo-
gör för kultur- och fritidsnämndens arbete under 2020. 
 
Leif Sternfeldt (C), ordförande, och Elise Benjaminsson (M), vice ordförande, re-
dogör för barn- och utbildningsnämndens arbete under 2020. 

________________ 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 20(44) 
 Kommunfullmäktige 

 2021-04-22 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 70/2021   

Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 samt utökning av 
investeringsanslag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Plan- och byggnadsnämnden får en investeringsram om 0,4 miljoner kronor 

för 2021 vilket motsvarar överskottet för 2020. 

 

Miljönämnden får en investeringsram om 0,4 miljoner kronor för 2021 vilket 

motsvarar överskottet för 2020. 

 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsram för 2021 utökas från  

21 miljoner kronor till 26 miljoner kronor vilket motsvarar del av överskottet 

2020. 

 

För teknik- och servicenämnden investeringsprojekt ombudgeteras  

34,5 miljoner kronor från 2020 till 2021, fördelade på följande projekt: 
 
 

Projekt (tkr) Total pro-
jekt-budget 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Avvikelse Begärd ombudgete-
ring 

Utbyggnad VA 
Vännåkra  

17 600 15 800 1 408 14 392 14 392 

Utbyggnad VA 
Stjärnhult 

15 270 2 265 1 267 998 998 

Utbyggnad VA 
Hjorttorp 

6 730 6 325 5 093 1 232 1 232 

VA-sanering 
Kvarnga-
tan/Skördega-
tan 

17 300 7 735 691 7 044 7 044 

Upprustning 
Björketorps av-
loppsverk 

15 100 500 301 199 199 

ÖFL 
Ekelund/Vänn
åkra 

12 000 9 980 5 027 4 953 4 953 

Pumpstationer 
Sätila Ubbhult 
Hägnen 

17 630 2 669 1 727 942 942 

ÖFL Hajom – 
Hajomskrysset 
inkl lokalnät 

19 450 15 241 6 040 9 201 2 500 

Skredriskåtgär-
der Hedbo 

21 175 6 047 3 854 2 193 2 193 

SUMMA     34 453 
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Ärendet 
Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik-och service-
nämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 bas-
belopp motsvarande ca 5,9 miljoner, beslutas per enskilt projekt samtidigt som 
den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt prioriterar nämnderna sina inve-
steringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som re-
gel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. 
Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämn-
den pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investerings-
projekt inom given investeringsram innan överföring begärs. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021,  
§ 101. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 55, där följande föreslås: 
 
Plan- och byggnadsnämnden får en investeringsram om 0,4 miljoner kronor för 
2021 vilket motsvarar överskottet för 2020. 
 
Miljönämnden får en investeringsram om 0,4 miljoner kronor för 2021 vilket mots-
varar överskottet för 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsram för 2021 utökas från 21  
miljoner kronor till 26 miljoner kronor vilket motsvarar del av överskottet 2020. 
 
För teknik- och servicenämnden investeringsprojekt ombudgeteras 34,5 miljoner 
kronor från 2020 till 2021, fördelade på följande projekt: 
 

Projekt (tkr) Total pro-
jekt-budget 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Avvikelse Begärd om-
budgetering 

Utbyggnad VA 
Vännåkra  

17 600 15 800 1 408 14 392 14 392 

Utbyggnad VA 
Stjärnhult 

15 270 2 265 1 267 998 998 

Utbyggnad VA 
Hjorttorp 

6 730 6 325 5 093 1 232 1 232 

VA-sanering 
Kvarnga-
tan/Skördega-
tan 

17 300 7 735 691 7 044 7 044 

Upprustning 
Björketorps av-
loppsverk 

15 100 500 301 199 199 

ÖFL 
Ekelund/Vänn
åkra 

12 000 9 980 5 027 4 953 4 953 

Pumpstationer 
Sätila Ubbhult 
Hägnen 

17 630 2 669 1 727 942 942 

ÖFL Hajom – 
Hajomskrysset 
inkl lokalnät 

19 450 15 241 6 040 9 201 2 500 
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Skredriskåtgär-
der Hedbo 

21 175 6 047 3 854 2 193 2 193 

SUMMA     34 453 

 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 71/2021   

Revisionsberättelse för 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revisionsberättelse för år 2020 läggs till handlingarna. 
 

Ärendet 
Marks kommuns revisorer har den 7 april 2021 överlämnat revisionsberättelse 
för 2020 till kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat den verksamhet som  
bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och beredningar. Revisorerna bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och 
är upprättad enligt god redovisningssed. Det bedöms att Marks kommun i stort 
följer vad som anges i Kommunal redovisningslag (KRL) och Rådet för kommunal 
redovisnings (RKR:s) rekommendationer samt i övrigt kan betraktas som god re-
dovisningssed. Revisorerna bedömer sammantaget att nämnder, kommunstyrel-
sen och beredningar i Marks kommun har bedrivit verksamheten på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelse, 
nämnder och beredningar ansvarsfrihet och att kommunens årsredovisning 
för år 2020 godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Valda revisorers ordförande Marijke Hallencreutz kommenterar revisionsberättel-
sen för 2020. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om revisionsberättelse för år 2020 kan läggas till handling-
arna och finner att så sker. 

________________ 
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§ 72/2021 
 
Årsredovisning 2020 för Marks kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Årsredovisning 2020 för Marks kommun godkänns. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2020. 
 
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens upplysning om be-
hov av driftbudget och ny prognos för investeringsprojektet Skredrisk Hedbo. 
Nämnden ombeds inkomma med aktuellt läge och behov i samband med 
aprilrapporten. 
 
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens upplysning om sta-
tus och prognos för investeringsprojekten GC-väg och överföringsledning mel-
lan Skene och Berghem. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att verka för att följa budget för inve-
steringsprojekten. 
 
Kommunfullmäktige noterar statusrapporten över uppdragen till nämnder och 
styrelser. 
 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kom-
mun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 
verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information 
till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga 
myndigheter samt, inte minst, till den intresserade kommuninvånaren. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
100. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 54, där följande föreslås: 
 
Årsredovisning 2020 för Marks kommun godkänns. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2020. 
 
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens upplysning om behov 
av driftbudget och ny prognos för investeringsprojektet Skredrisk Hedbo. Nämn-
den ombeds inkomma med aktuellt läge och behov i samband med aprilrappor-
ten. 
 
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens upplysning om status 
och prognos för investeringsprojekten GC-väg och överföringsledning mellan 
Skene och Berghem. 
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Teknik- och servicenämnden uppmanas att verka för att följa budget för investe-
ringsprojekten. 
 
Kommunfullmäktige noterar statusrapporten över uppdragen till nämnder och sty-
relser. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 26(44) 
 Kommunfullmäktige 

 2021-04-22 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 73/2021  

Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksam-
heten 2020. 
 
Att årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
 

Ärendet 
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskaps-
året 2020. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
102. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 56, där följande föreslås: 
 
Att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 
2020. 
 
Att årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Arvid Karlssons stiftelse 
 

________________ 
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§ 74/2021   

Räkenskapssammandrag 2020 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Räkenskapssammanhang avseende stiftelser under kommunstyrelsens för-
valtning godkänns. 
 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av kommun-
styrelsen under 2020 förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
103. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 57, där följande föreslås: 
Räkenskapssammandrag 2020 avseende stiftelser under kommunstyrelsens för-
valtning överlämnas till revisor för granskning. 
 
Räkenskapssammanhang avseende stiftelser under kommunstyrelsens förvalt-
ning godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Valda revisorer 
Berörda stiftelser 

________________ 
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§ 75/2021  

Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stif-
telser 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet 
för verksamheten 2020. 
 
Att räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser 
godkänns. 
 

Ärendet 
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räkenskaps-
sammandrag för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
104. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 58, där följande föreslås: 
Att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2020. 
 
Att räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser 
godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågan om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser 

________________ 
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§ 76/2021 
Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2021 för dotterbolagen i 
Spinnerskankoncernen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2021för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme 
AB och Marks Fastighets AB. 
 
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets 
vinst, sammantaget 183 116 620 kronor görs utdelning med 409 200 kronor 
till aktieägaren, motsvarande 0,93 kronor per aktie och 182 707 420 kronor 
balanseras i ny räkning. 
 
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets 
förlust, sammantaget 24 371 404 kronor görs utdelning med 400 000 kronor 
till aktieägaren, motsvarande 9,76 kronor per aktie och 23 971 404 kronor 
balanseras i ny räkning. 
 
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets 
förlust, sammantaget 12 798 069 kronor görs utdelning med 200 000 kronor 
till aktieägaren, motsvarande 4,00 kronor per aktie och 12 598 069 kronor 
balanseras i ny räkning. 
 
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC utses tillre-
visorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2019-
11-27, § 4. Som ordinarie revisor utses Peter Olofsson Wank och Tomas Jo-
hansson som revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 
 
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med arvo-
desreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-
valda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande 
i Marks Bostads AB omfattar 30% respektive 21 % av årsarbetstiden. Uppdra-
gen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfat-
tar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande re-
spektive 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 samt lekmannarevisorer i kom-
munens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende 
avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompen-
sera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för dem 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 2021 för Marks Bostads AB och Marks Fastig-
hets AB: 
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
2020. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombudet vid årsstämman 2021 för Mark Kraftvärme AB: 
Styrelsens ledamöter och tillförordnade verkställande direktör beviljas an-
svarsfrihet för år 2020. 
 

Ärendet 
Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskan-koncernen ska 
följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: 
 
• Fastställelse av resultat-och balansräkning 
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda ba-

lansräkningen 
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 
• fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna 
• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant  
 
Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av äga-
ren givna instruktioner. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
105. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 59, där följande föreslås: 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till 
ombuden vid årsstämmorna 2021för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och 
Marks Fastighets AB. 
 
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets 
vinst, sammantaget 183 116 620 kronor görs utdelning med 409 200 kronor till 
aktieägaren, motsvarande 0,93 kronor per aktie och 182 707 420 kronor balanse-
ras i ny räkning. 
 
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen 
och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets förlust, 
sammantaget 24 371 404 kronor görs utdelning med 400 000 kronor till aktieäga-
ren, motsvarande 9,76 kronor per aktie och 23 971 404 kronor balanseras i ny 
räkning. 
 
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen 
och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets förlust, 
sammantaget 12 798 069 kronor görs utdelning med 200 000 kronor till aktieäga-
ren, motsvarande 4,00 kronor per aktie och 12 598 069 kronor balanseras i ny 
räkning. 
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Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC utses tillreviso-
rer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2019-11-27, § 
4. Som ordinarie revisor utses Peter Olofsson Wank och Tomas Johansson som 
revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 
 
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med arvodes-
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-valda i 
Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks 
Bostads AB omfattar 30% respektive 21 % av årsarbetstiden. Upp-dragen som 
ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB om-fattar 5 % re-
spektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice 
ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 14% av årsarbetsti-
den. 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 samt lekmannarevisorer i kommu-
nens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avse-ende avgifts-
bestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för 
utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för dem upp till och med 66 års 
ålder. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan om ansvarsfrihet för dotter-
bolagen i Spinnerskankoncernen och föreslår följande: 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till 
ombuden vid årsstämmorna 2021 för Marks Bostads AB och Marks Fastighets 
AB: 
 
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
 
Instruktionen till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till 
ombudet vid årsstämman 2021 för Marks Kraftvärme AB:  
 
Styrelsens ledamöter och tillförordnade verkställande direktör beviljas ansvarsfri-
het för år 2020. 
 
Jäv 
Ann Iberius Orrvik (M) anmäler jäv. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan be-
sluta enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Ombudet vid årsstämma 2021 för Spinnerskan i Mark AB 
Spinnerskan i Mark AB 

________________ 
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§ 77/2021 
 
Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark 
AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2020 in-
tagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen. 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget  
45 159 454 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att sty-
relsen inte fattar annat beslut.  
 
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med arvo-
desreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-
valda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande 
i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av årsar-
betstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. 
 
Att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer i 
kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avse-
ende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att 
kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller dem upp till 
och med 66 års ålder. 
 
Att till auktoriserad revisor utse Peter Olofsson Wank och till revisorssuppleant 
utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räk-
ning. 
 
Att fastställa styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt 
upprättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 
2021”. 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark AB: 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 
2020. 
 

Ärendet 
Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens 
helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastig-
hets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovis-
ning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncern-
redovisning där samtliga bolag ingår. 
 
Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid 
bolagets årsstämma: 
• fastställelse av resultat-och balansräkning samt koncernresultat-och koncern-

balansräkning 
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• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda ba-
lansräkningen 

• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 
• fastställande av arvode åt styrelsen och lekmannarevisorerna 
• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant 
 
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 kom-
munfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkon-
cernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Detta gäller 
även andra beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattar som gäl-
ler generellt för kommunkoncernen. ”Beslut om styrdokument och andra beslut 
verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av äga-
ren, kommunfullmäktige, 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 bo-
lagsstämman. De styrdokument och andra beslut som antagits av kommunfull-
mäktige eller kommunstyrelsen och som inte behandlats på bolagsstämmor hos 
bolagen i Spinnerskankoncernen återfinns överst på listan. 
 
Därefter listas aktuella styrdokument och beslut som har behandlats på bo-lags-
stämma. Styrdokument som inte anges som aktuella i dokumentet är inte gäl-
lande för bolagen. 
 
Ärendets behandling 
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
105. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 60, där följande föreslås: 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2020 intagna 
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och kon-
cernbalansräkningen. 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget  
45 159 454 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrel-
sen inte fattar annat beslut.  
 
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med arvodes-
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 
Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spin-
nerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. 
Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. 
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Att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer i kom-
munens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avse-ende av-
giftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera 
för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller dem upp till och med 66 års 
ålder. 
 
Att till auktoriserad revisor utse Peter Olofsson Wank och till revisorssuppleant 
utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 
 
Att fastställa styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprät-
tad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2021”. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat frågan om ansvarsfrihet för Spin-
nerskan i Mark AB och föreslår följande: 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark AB 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 
2020. 
 
Jäv 
Pauli Kuitunen (S), AnnSofi Tureson (S), Jarl Krüger (SD), Lena Ferm Hansson 
(C) och Tomas Johansson (M) anmäler jäv. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker. Ordförande frågan sedan om kommunfullmäktige 
kan besluta enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Ombudet vid årsstämma 2021 för Spinnerskan i Mark AB 
Spinnerskan i Mark AB 

________________ 
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§ 78/2021  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder, valberedningen samt enskilda förtroende-
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.  
Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. I revisionsberättelsen 
för år 2020 har revisorerna granskat den verksamhet som bedrivits 
i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna tillstyrker i 
revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigebered-
ningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ärendets behandling 
I en skrivelse från den 12 april 2021 har kommunfullmäktiges presidium yttrat sig 
över prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder,  
valberedningen och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2020. 
I en skrivelse från den 12 april 2021 har ålderspresidenten yttrat sig över  
prövning av ansvarsfrihet för kommunfullmäktiges demokratiberedning 2020. 

 
Dagens sammanträde 
Kommunfullmäktiges presidium och ålderspresident föreslår kommunfullmäktige 
att fatta följande beslut:  
 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder, valberedningen samt enskilda förtroende-
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunfullmäkti-
ges presidium och ålderspresidents förslag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 79/2021  

Prövning av ansvarsfrihet för Marks kommuns helägda bolag 

Ärendet utgår. 
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§ 80/2021 
 
Slutredovisning av investeringsprojekt 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teknik-och servicenämndens slutredovisning avföljande projekt godkänns: 
• utbyggnad VA-ledning Sjödal–budgetavvikelse -0,1 tkr, 
• utbyggnad VA-ledning Öresjö–budgetavvikelse -0,3 mnkr 
• renovering akvedukt Hedbo–budgetavvikelse +0,3 mnkr 
• GC-väg Hyssna – Sätila–budgetavvikelse -3,3 mnkr 
• om-och tillbyggnad Horredshallen-budgetavvikelse -3,7 mnkr 
• nybyggnad av stall Bosgården-budgetavvikelse +0,8 mnkr  
• ombyggnad Kungabergsbadet–budgetavvikelse -2,6 mnkr 
 
För att kompensera årets utökade investeringsutgift inom gata/park/CG, med 
ökade kapitalkostnader som följd, uppmanas teknik- och servicenämnden att i 
möjligaste mån minska investeringsutgiften i samma kommande år. 
 

Ärendet 
Teknik-och servicenämnden har i samband med beslut om sin årsrapport för 
2020 även godkänt följande slutredovisningar av investeringsprojekt; 
• utbyggnad VA-ledning Sjödal–budgetavvikelse -0,1 tkr 
• utbyggnad VA-ledning Öresjö–budgetavvikelse -0,3 mnkr 
• renovering akvedukt Hedbo–budgetavvikelse +0,3 mnkr 
• GC-väg Hyssna –Sätila–budgetavvikelse -3,3 mnkr 
• om-och tillbyggnad Horredshallen-budgetavvikelse -3,7 mnkr 
• nybyggnad av stall Bosgården-budgetavvikelse +0,8 mnkr  
• ombyggnad Kungabergsbadet–budgetavvikelse -2,6 mnkr. 
 
Projektens genomförande och ekonomiska utfall beskrivs och analyseras per re-
spektive projekt i rapporten Slutredovisning Projekt 2020. 
 
Rapporten visar att samtliga projekt färdigställts med goda resultat och god nöjd-
het hos beställande nämnder. 
 
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,9 mnkr, slutredovisas 
till kommunfullmäktige i enlighet med kommunens styrsystem. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021,  
§ 108. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 62, där följande föreslås: 
Teknik-och servicenämndens slutredovisning avföljande projekt godkänns: 
• utbyggnad VA-ledning Sjödal–budgetavvikelse -0,1 tkr, 
• utbyggnad VA-ledning Öresjö–budgetavvikelse -0,3 mnkr 
• renovering akvedukt Hedbo–budgetavvikelse +0,3 mnkr 
• GC-väg Hyssna –Sätila–budgetavvikelse -3,3 mnkr 
• om-och tillbyggnad Horredshallen-budgetavvikelse -3,7 mnkr 
• nybyggnad av stall Bosgården-budgetavvikelse +0,8 mnkr  
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• ombyggnad Kungabergsbadet–budgetavvikelse -2,6 mnkr 
 
För att kompensera årets utökade investeringsutgift inom gata/park/CG, med 
ökade kapitalkostnader som följd, uppmanas teknik- och servicenämnden att i 
möjligaste mån minska investeringsutgiften i samma kommande år. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 81/2021 
 
Skolprojekt i Skene – godkännande av förstudie och begäran om 
igångsättningstillstånd 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beviljar 281 miljoner kronor i investeringsbudget för pro-
jekt ny högstadieskola och idrottshall i Skene enligt KS beslut i paragraf 
63/2021 
 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har under 
2020 gemensamt arbetat fram ett flertal olika lösningsförslag för hela skolsituat-
ionen i Skene. Arbetet har mynnat ut i fyra scenarier innehållande olika elevantal 
och stadier. Dessa har beräknats till yta, investeringsutgift och drifts-, underhålls-
och kapitalkostnader. 
 
Teknik-och servicenämnden har i § 27/2021 godkänt förstudien och begärt igång-
sättningstillstånd för scenario A enligt barn -och utbildningsnämndens inriktning. 
Begäran omfattar i detta skede en ny högstadieskola för 650 elever och ytterli-
gare en idrottshall. Investeringsutgiften för projektet beräknas till 281 miljoner kro-
nor medan den årliga driftkostnadsökningen beräknas till knappt 18 miljoner kro-
nor. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021,  
§ 109. 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2021, § 63, där följande föreslås: 
Kommunstyrelsen ger teknik- och servicenämndens tillstånd att gå vidare med 
projektering enligt scenario A, innehållande ny högstadieskola för 650 elever och 
ytterligare en idrottshall, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
ge projektet investeringsbudget på 281 miljoner kronor. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att begära igångsättningstillstånd efter 
utförd projektering och då uppdatera beräkningen av såväl investeringsutgifter 
som framtida driftbudgeteffekter. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Jessica Rodén (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar 281 miljoner kronor i in-
vesteringsbudget för projekt ny högstadieskola och idrottshall i Skene enligt KS 
beslut i paragraf 63/2021 
 
Tomas Johansson (M) yrkar avslag. 
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Elise Arnell (KD), Glenn Glansin (SD), Lars-Inge Andersson (KD), Ann Iberius 
Orrvik (M), Anders Lindahl (M), Ylva Höglund (M), Elise Benjaminsson M), Mag-
nus Lilliecrona (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M), Inga-Maj Krüger (SD), 
Siv Scarborough (SD), Sara Lindwall (SD) och Jarl Krüger (SD) yrkar bifall till To-
mas Johansson (M) avslagsyrkande. 
 
Leif Sternfeldt (C), Artur Thiry (V), Jan Karlsson (L), Niklas Herneryd (L), Bo Pe-
tersson (S), Maria Aronsson Dahl (L), Peter Landgren (S), Anita Lomander (S), 
Ulf Dahlberg (S), Birgitta Andersson (S), Ulla Lätt (S) och Karin Jageby (V) yrkar 
bifall till Jessica Rodéns (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jessica Rodéns (S) förslag mot Tomas Johanssons (M)  
avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Jessica Rodéns (S) för-
slag. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsordning godkänns:  
Ja-röst för bifall till Jessica Rodéns (S) förslag. 
Nej-röst för bifall till Tomas Johanssons (M) förslag 
 
Med 30 ja-röster och 20 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige  
antar Jessica Rodéns (S) förslag. Vid voteringen avstod en ledamot från att  
rösta.  
 
Omröstningslista finns i början av protokollet. 
 
Elise Arnell (KD), Glenn Glansin (SD), Lars-Inge Andersson (KD), Ann Iberius 
Orrvik (M), Anders Lindahl (M), Ylva Höglund (M), Elise Benjaminsson M), Mag-
nus Lilliecrona (M), Rolf Skarin (M), Tomas Ekberg (M), Inga-Maj Krüger (SD), 
Siv Scarborough (SD), Sara Lindwall (SD) och Jarl Krüger (SD) yrkar bifall till To-
mas Johansson (M) avslagsyrkande och Lars-Olof Sandberg (MP) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Reservation Tomas Johansson (M), Elise Arnell (KD), Glenn Glansin (SD) och 
Lars-Olof Sandberg (MP): 
 
Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande om avslag 
 
Vi vill se två F-6 skolor och en högstadieskola i Skene 
 
Vi har i processen kring skolstrukturen i Skene varit tydliga med att vi vill se två 
F-6 skolor och en högstadieskola i Skene. Vi har föreslagit att en ny F-6 skola 
byggs på Ängahagen, att nuvarande Tingvallaskolan renoveras och används 
som en andra F-6 skola samt att en ny-/ombyggnation sker för 7-9. Detta scena-
rio benämner vi C2. Vårt förespråkade scenario ska jämföras med scenario A 
som nämnden fattat ett inriktningsbeslut om att gå vidare med.  
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Att samla alla elever F-9 på nuvarande Ängskolans (och eventuellt Tingvallasko-
lans) område tror vi inte är någon bra idé eftersom det handlar om 1000 elever. 
Vi hade önskat att Markmajoriteten i Barn- och utbildningsnämnden istället valt 
att förespråka alternativ C2 med två F-6 skolor, varav en på Ängahagen. Anled-
ningen till att vi gärna vill se två F-6 skolor handlar om det faktum att vi tror att 
små barn mår bättre i mindre sammanhang med färre vuxna och kamrater att 
knyta an till. Två F-6 skolor skulle idag innebära 250 elever på vardera skola vil-
ket ger två ”paralleller” med 18 barn i varje klass. Vi konstaterar att det redan 
idag förekommer en hel del problem i de centrala delarna av Skene med otrygg-
het bland såväl vuxna och barn, gängbildningar och att det förekommit såväl 
misshandel som personrån. Tyvärr är det inte ovanligt att de yngre barnen ser 
upp till de äldre ungdomarna med riskbeteenden. Vi tror inte att det blir lättare att 
komma tillrätta med dessa bekymmer, med så många elever och den ”anonymi-
tet” som på det sätt byggs in. Vi har under lång tid drivit frågor kopplade till trygg-
het och studiero och lägger i detta särskilt fokus vid de tidiga åldrarna. 
 
En annan för oss viktig aspekt är valfrihet - att det finns valmöjligheter om det 
skulle vara så att man som förälder inser att ens barn kanske behöver en annan 
miljö att vistas i. Även om vi hyser stor tilltro till den verksamhet som bedrivs, 
måste vi vara ärliga med att barn är olika och att man inte ska behöva fara land 
och rike runt om ens barn skulle må bäst av att byta skola. 
 
Vi vill dessutom framföra vår tydliga önskan om att stora beslut såsom skolstruk-
turen i Mark skall fortsättningsvis beslutas i kommunfullmäktige. 
 
För Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet 
 
Tomas Johansson (M) 
Elise Arnell (KD) 
Glenn Glansin (SD) 
Lars-Olof Sandberg (MP) 
 
 
Expedieras till: 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 82/2021 
 
Deklarationen för en stärkt demokrati 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Marks kommun ska underteckna Deklarat-
ionen för en stärkt demokrati. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser i Marks kom-
mun att utifrån Deklarationen för en stärkt demokrati se över sina aktiviteter 
och rapportera de som faller under deklarationens åtgärder till kommunfull-
mäktige i samband med oktoberrapporten. 
 

Ärendet 
Demokratiberedningen har den 16 mars 2021, § 1, föreslagit kommunfullmäktige 
att Marks kommun ska underteckna Deklarationen för en stärkt demokrati.  
 
Deklarationen för en stärkt demokrati syftar till att samla och engagera de krafter 
som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydlig ställ-
ning och arbetar för att stärka demokratin. Deklarationen tar avstamp i att Sveri-
ges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och 
stärka demokratin 
 
Ärendets behandling 
Demokratiberedningens ordförandes förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att Marks kommun ska underteckna Deklarationen 
för en stärkt demokrati. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 
att utifrån Deklarationen för en stärkt demokrati se över sina aktiviteter och rap-
portera de som faller under deklarationens åtgärder till kommunfullmäktige i sam-
band med oktoberrapporten. 
 
Dagens sammanträde 
Demokratiberedningens ordförande Eva-Karin Torhem Arnell (C) redogör för 
ärendet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V), Tomas Johansson (M), Inga-Maj Krüger (SD), Lena Ferm 
Hansson (C), Jessica Rodén (S), Niklas Herneryd (L), Anita Lomander (S), Glenn 
Glansin (SD), Anders Lindahl (M) och Ulla Lätt (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Eva-Karin Torhem 
Arnells (C) förslag, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Demokratiberedningen 
Samtliga nämnder och styrelser 
________________ 
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§ 83/2021  

Entledigande och fyllnadsval för ersättare i miljönämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bengt Johansson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i  
miljönämnden. 
 
Till ny ersättare i miljönämnden utses: 
 
Agnetha Rodén   Nipsippevägen 4 511 69 Sätila 
 

Ärendet 
Bengt Johansson (S) har i en skrivelse den 15 april 2021 avsagt sitt uppdrag som 
ersättare i miljönämnden.  
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en  
förtroendevald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det 
inte finns skäl emot det. 
 
Enligt 36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning tillämpas vid fyllnadsval  
förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör som  
ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till  
ersättare. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ulf Dahlberg (S) föreslår att Agnetha Rodén, Sätila blir ny ersättare i miljönämn-
den.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Agnetha Rodén till ny ersät-
tare i miljönämnden, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Bengt Johansson 
Agnetha Rodén 
Miljönämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 
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§ 84/2021   

Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ny ersättare i socialnämnden utses: 
 
Maria Holmberg  Sandryd Nordgården 5 519 95 Tostared 
 
 

Ärendet 
Tryggve Larsson (S) ersättare i socialnämnden har avlidit. Med anledning av 
detta behöver fyllnadsval ske. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ulf Dalberg (S) föreslår Maria Holmberg, Tostared, som ersättare i socialnämn-
den. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan utse Maria Holmberg till ersättare 
i socialnämnden, och finner att så sker. 
 
Expedieras till: 

Maria Holmberg 
Miljönämnden 
Lönekontoret, teknik- och serviceförvaltningen 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


