
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(39) 
 Kommunstyrelsen 
 2018-04-04 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.05. 
Paus klockan 14.30-14.55. Ajournering klockan 16.25-16.45.  

  
Beslutande M Tomas Johansson §§ 41-50, 52, 54-62 
 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson §§ 51, 

53 
 M Anders Lindal 
 C Leif Sternfedlt 
 C Mikael Larsson 
 MBP Henry Sandahl §§ 41-50, 54-62  
 KD Bruno Engström (KD) tjänstgör för Henry Sandahl (MBP)  

§ 52 
 (-) Lennart Svensson (-) tjänstgör för Henry Sandahl (MBP)  

§ 53  
 KD Lars-Inge Andersson (KD) §§ 41-50, 53-62, tjänstgör för 

Rolf Hallberg (L)  
 KD Bruno Engström tjänstgör för Lars-Inge Andersson § 51 
 M Pär-Erik Johansson (M) tjänstgör för Lars-Inge Andersson 

(KD) § 52  
 MP Lo Göthberg Larsson §§ 41-50, 52, 54-62 
 C Eva Åberg Andersson (C) tjänstgör för Lo Göthberg Larsson 

(MP) §§ 51, 53 
 S Lisa Dahlberg §§ 41-50, 52, 54-62 
 S Rebecca Lindqvist tjänstgör för Lisa Dahlberg §§ 51 
 S Sonia Danella Smith tjänstgör för Lisa Dahlberg § 53 
 S Arvid Eklund tjänstgör för Peter Landgren 
 S Christopher Thorsson 
 S AnnSofi Tureson §§ 41-56, 58-62 
 S Sonia Danella Smith tjänstgör för AnnSofi Tureson § 57 
 S Anita Lomander §§ 41-50, 53-62 
 S Sonia Danella Smith tjänstgör för Anita Lomander § 51-52 
 V Karin Jageby tjänstgör för Arthur Thiry 
 MOD Lars-Åke Marmander tjänstgör för Jan-Ola Gustafsson 
 SD Mattias Krantz  
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 M Pär-Erik Johansson §§ 41-50, 54-62  
 M Ann Iberius-Orrvik, klockan 13.30-17.00 
 C Eva Åberg Andersson §§ 41-50, 52, 54-62 
 KD Bruno Engström §§ 41-50, 53-62 
 (-) Lennart Svensson, invald på mandat för (MBP) §§ 41-52, 

54-62 
 S Sonia Danella Smith §§ 41-50, 54-56, 58-62  
 S Rebecca Lindqvist §§ 41-50, 52-62 
   



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 2(39) 

 Kommunstyrelsen 
 2018-04-04 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef  
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Maria Sivedal, kanslichef §§ 41-46 
  Kerstin Guth, utredare §§ 41-43 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist § 43 
  Patrik Wendeblad, kvalitetsutvecklare §§ 45-46, 48 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 45-55 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 47-65 
  Tomas Persson, ekonom §§ 47  
   
  

 
Utses att justera Lisa Dahlberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 16 april 2018 
  
Underskrifter  Sekreterare   
  Ellen Player Pellby §§ 41-62 
    
 Ordförande   
  Tomas Johansson §§ 41-50, 52, 54-62 
    
 Justerande   
  Lisa Dahlberg §§ 41-50, 52, 54-62 
   
   
 Ordförande  
  Anders Lindal §§ 51, 53 
   
 Justerande  
    
  AnnSofi Tureson                          §§ 51, 53 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-04-04 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-04-16 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-05-08 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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  § 43   
 Tjänstgörande Ja Nej Avstår 
M Tomas Johansson X   
     
M Anders Lindal X   
     
C Leif Sternfeldt X   
     
C Mikael Larsson X   
     
MBP Henry Sandahl X   
     
KD Lars-Inge Andersson X   
     
MP Lo Göthberg Larsson X   
     
S Lisa Dahlberg   X  
     
S Arvid Eklund  X  
     
S Christopher Thorsson  X  
     
S AnnSofi Tureson  X  
     
S Anita Lomander  X  
     
V Karin Jageby  X  
     
MOD Lars-Åke Marmander  X  
     
SD Mattias Krantz  X  
 Resultat 7 8  
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  § 44   
 Tjänstgörande Ja Nej Avstår 
M Tomas Johansson X   
     
M Anders Lindal X   
     
C Leif Sternfeldt X   
     
C Mikael Larsson X   
     
MBP Henry Sandahl X   
     
KD Lars-Inge Andersson X   
     
MP Lo Göthberg Larsson  X  
     
S Lisa Dahlberg   X  
     
S Arvid Eklund  X  
     
S Christopher Thorsson  X  
     
S AnnSofi Tureson  X  
     
S Anita Lomander  X  
     
V Karin Jageby  X  
     
MOD Lars-Åke Marmander  X  
     
SD Mattias Krantz  X  
 Resultat 6 9  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6(39) 

 Kommunstyrelsen 
 2018-04-04 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
  
Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i 
Västra Götaland 

§ 41 

  
Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att de 
ensamkommande ungdomar som bor i kommunen och fyller 18 år 
får stanna kvar i kommunen tills dess att beslut i deras asylärende 
har fattats 

§ 42 

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

§ 43 

  
Svar på medborgarförslag om tankställe för biogas i tätorten samt 
möjlighet till biogasproduktion 

§ 44 

  
Uppföljning av kommunens nämndplaner 2018 § 45 
  
Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2017 § 46 
  
Ekonomisk uppföljning för Marks kommun till kommunstyrelsen  § 47 
  
Årsredovisning 2017 för Marks kommun § 48 
  
Överföring av investeringsanslag från 2017 till 2018 samt utökning 
av investeringsanslag 2018  

§ 49 

  
Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR)  § 50 
  
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet  § 51 
  
Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2018 för 
dotterbolagen i Spinnerskankoncernen 

§ 52 

  
Instruktion till ombud vid årsstämman 2018 för 
Spinnerskan i Mark AB  

§ 53 

  
Slutredovisning av investeringsprojekt - Utveckling av ny 
återvinningscentral (ÅVC), Skene skog  

§ 54 

  
Slutredovisning av investeringsprojekt – Nybyggnad elevboende 
RIG  

§ 55 

  
Årsredovisning 2017 för Arvid Karlssons stiftelse  § 56 
  
Årsredovisning 2017 för Marks Härads Sparbanks  
stiftelser 

§ 57 

  
Räkenskapssammandrag 2017 för Henrikssons och Joe Olssons  
stiftelser  

§ 58 

  
Räkenskapssammandrag 2017 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser 

§ 59 
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Val av ombud till föreningsstämma 2018 med Kommuninvest  
Ekonomisk förening 

§ 60 

  
Anmäla av delegationsbeslut § 61 
  
Meddelanden § 62 
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§ 41/2018   Dnr 2018-121 00 
 
Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i 
Västra Götaland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Marks kommun beslutar att säga upp nu gällande samverkansavtal med 
Västra Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning. Avtalet upphör att 
gälla 2018-12-31. 
 
Marks kommun tecknar nytt samverkansavtal gällande naturbruksutbildningar 
med Västra Götalandsregionen i enlighet med framlagt förslag. Avtalet gäller 
från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31. 
 
Vid kommande uppföljning av avtalet bör finansieringen av utbildning vid  
fristående naturbruksskolor inom regionen belysas. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Reservation 
Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 9(39) 

 Kommunstyrelsen 
 2018-04-04 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Marks kommun beslutar att säga upp nu gällande samverkansavtal med 
Västra Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning. Avtalet upphör att 
gälla 2018-12-31. 
 
Marks kommun tecknar nytt samverkansavtal gällande naturbruks- 
utbildningar med Västra Götalandsregionen i enlighet med framlagt förslag. 
Avtalet gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31.  
 
Vid kommande uppföljning av avtalet bör finansieringen av utbildning vid  
fristående naturbruksskolor inom regionen belysas. 
 
Dagens sammanträde 
Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Henry Sandahl (MBP) yrkar avslag på att teckna nytt samverkansavtal 
gällande naturbruksutbildningar med Västra Götalandsregionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag, arbetsutskottets förslag och Henry Sandahls (MBP) förslag om att inte 
teckna nytt samverkansavtal gällande naturbruksutbildningar med Västra  
Götalandsregionen. 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Henry Sandahls (MBP) 
förslag, och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

________________ 
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§ 42/2018    Dnr 2017-33 133 
 
Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att de 
ensamkommande ungdomar som bor i kommunen och fyller 18 år får 
stanna kvar i kommunen tills dess att beslut i deras asylärende har 
fattats 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Medborgarförslaget besvaras genom att protokoll från kommunfullmäktige 
samt beslutsunderlag översänds till förslagsställaren. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag, som inkommit 2017-01-22, föreslås att Marks 
kommun beslutar att de ensamkommande ungdomar som bor i kommunen 
och fyller 18 år får stanna kvar i kommunen till dess att beslut i deras asyl- 
ärende har fattats. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2017. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018, 
§ 11, där följande föreslås: 
 
Medborgarförslaget besvaras genom att protokoll från kommunfullmäktige 
samt beslutsunderlag översänds till förslagsställaren. 
 
Dagens sammanträde 
Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

________________ 
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§ 43/2018    Dnr 2017-157 021  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunens riktlinjer redan 
anger vilka krav som ska ställas på anställnings- och arbetsvillkor som är i 
nivå med vad som anges i kollektivavtal. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

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

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 november 2017. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018, 
§ 12, där följande föreslås: 
 
Motionen avslås, då det inte är lagligt möjligt att införa krav på kollektivavtal.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Anita Lomander (S) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning 
till att kommunens riktlinjer redan anger vilka krav som ska ställas på  
anställnings- och arbetsvillkor som är i nivå med vad som anges i kollektiv- 
avtal.  
 
Karin Jageby (V) yrkar bifall till Anita Lomanders (S) förslag.  
 
Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag, arbetsutskottets förslag och Anita Lomanders (S) ändringsförslag om 
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att kommunens riktlinjer 
redan anger vilka krav som ska ställas på anställnings- och arbetsvillkor som 
är i nivå med vad som anges i kollektivavtal. 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anita Lomanders (S) förslag, 
och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.  
 
Votering begärs och verkställs.  
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Anita Lomanders (S) förslag. 
 
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen  
antar Anita Lomanders (S) förslag.  
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Omröstningslista finns i början av protokollet. 
 
______________ 
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§ 44/2018   Dnr 2012-18 100  

Svar på medborgarförslag om tankställe för biogas i tätorten samt  
möjlighet till biogasproduktion  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras för att svara på hur kommunen kan stimulera  
etablering av biogas. 

Ärendet  
I ett medborgarförslag förslås att etablera ett tankställe för biogas i tätorten 
samt möjlighet till biogasproduktion.  

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 december 2017. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018, 
§ 16, där följande föreslås: 
 
I Marks kommun saknas tillräckligt stort underlag för gastankställe och  
laddstolpar för elbilar ska prioriteras enligt tidigare beslut.  
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat.  
 
Dagens sammanträde 
Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) och Henry Sandahl (MBP) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Lisa Dahlberg (S) yrkar på återremiss av ärendet för att svara på hur  
kommunen kan stimulera etablering av biogas.  
 
Karin Jageby (V) yrkar bifall till Lisa Dahlbergs (S) förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag, arbetsutskottets förslag och Lisa Dahlbergs (S) förslag om att ärendet 
återremitteras för att svara på hur kommunen kan stimulera etablering av  
biogas.  
 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.  
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för bifall till att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 
Nej-röst för bifall till Lisa Dahlbergs (S) förslag.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14(39) 

 Kommunstyrelsen 
 2018-04-04 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Med 6 ja-röster och 9 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen  
antar Lisa Dahlbergs (S) förslag.  
 
Omröstningslista finns i början av protokollet. 
 
______________ 
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§ 45/2018 Dnr 2017-334 012 

Uppföljning av kommunens nämndplaner 2018  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppföljningen av 2018 års nämndplaner godkänns.  
 
Ärendet  
Enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt har alla nämndplaner granskats i  
förhållande till kommunchefens anvisningar för nämndplaner 2018, samt 
Marks kommuns styrsystem. Granskningen har genomförts av struktur,  
innehåll och målstyrning. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
38, där följande föreslås: 
 
Uppföljningen av 2018 års nämndplaner godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Patrik Wendeblad redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

________________ 
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§ 46/2018 Dnr 2017-49 042  

Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2017 godkänns.  
Ärendet  
Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det  
gemensamma ägardirektivet för bolagen har nämnder och styrelser ansvaret 
för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnder och  
styrelser ska årligen rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med den 
interna kontrollen. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
39, där följande föreslås: 
 
Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2017 godkänns. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 mars 2018, § 
39.  
 
Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Patrik Wendeblad redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

________________ 
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§ 47/2018 
 
Ekonomisk uppföljning för Marks kommun till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén ger kommunstyrelsen information om kommun- 
styrelsens och övriga nämnders budgetförbrukning till och med mars månad 
2018. 
 
Ekonom Tomas Persson informerar om finansiell rapport per 2018-03-31.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

________________ 
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§ 48/2018 Dnr 2017-417 042   

Årsredovisning 2017 för Marks kommun  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
Årsredovisning 2017 för Marks kommun godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
Ärendet  
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks 
kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommun- 
fullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är 
även information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och 
andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade  
kommuninvånaren. 
 
I årsredovisningen görs förutom den ekonomiska uppföljningen även en  
uppföljning av kvalitén i verksamheten samt vilket arbete som bedrivits i  
enlighet med de styrdokument som ska följas upp årsvis. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
40, där följande föreslås: 
 
Årsredovisning 2017 för Marks kommun godkänns.  
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén, ekonom Kristian Johansson och kvalitetsutvecklare 
Patrik Wendeblad redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

________________ 
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§ 49/2018 Dnr 2017-417 042  

Överföring av investeringsanslag från 2017 till 2018 samt utökning av 
investeringsanslag 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner 
utökas med 1,2 miljoner kronor 2018 från 6,7 miljoner kronor till 7,9 
miljoner kronor. 

 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för avfallsverksamhet 
utökas med 0,7 miljoner kronor 2018 från 0,0 miljoner kronor till 0,7 
miljoner kronor. 

 
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 25,6  
miljoner kronor från 2017 till 2018, fördelade på följande projekt: 
 
Projekt (tkr) Total 

projekt-
budget 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Avvi-
kelse 

Beslutad 
ombud-
getering 

Slamavvattning 
Skene ARV 

32 000 17 345 16 553 792 792 

Överföringsledning 
Sätila-Sjödal  

39 610 35 538 23 472 12 066 8 200 

Överföringsledning 
inom Sätila tätort 

9 470 7 467 301 7 157 1 250 

Överföringsledning 
Ubbhult - Hägnen 

10 450 2 766 482 2 284 2 284 

Överföringsledning 
Hyssna - Sätila 

32 320 11 015 683 10 332 857 

Pumpstationer 
Sätila, Ubbhult, 
Hägnen 

17 845 4 690 479 4 211 4 211 

Tryckstegring   
Sätila – Hägnen 

4 490 1 418 190 1 228 1 228 

Tryckstegring 
Hyssna-Sätila 

3 480 1 239 15 1 224 1 224 

Ombyggnad ARV 
Sätila och Hyssna 

14 228 7 225 2 918 4 307 4 307 

Fuktrelaterade åt-
gärder 

12 730 4 555 3 331 1 224 1 224 

SUMMA     25 577 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Ärendet  
Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och service-
nämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125  
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basbelopp motsvarande ca 5,6 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt 
som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna 
sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag  
beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för  
kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan 
åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller 
delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan 
överföring begärs.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
41, där följande föreslås: 
 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner 
utökas med 1,2 miljoner kronor 2018 från 6,7 miljoner kronor till 7,9 
miljoner kronor. 

 
Teknik- och servicenämndens investeringsram för avfallsverksamhet 
utökas med 0,7 miljoner kronor 2018 från 0,0 miljoner kronor till 0,7 
miljoner kronor. 

 
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 25,6  
miljoner kronor från 2017 till 2018, fördelade på följande projekt: 
 
Projekt (tkr) Total 

projekt-
budget 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Avvi-
kelse 

Beslutad 
ombud-
getering 

Slamavvattning 
Skene ARV 

32 000 17 345 16 553 792 792 

Överföringsledning 
Sätila-Sjödal  

39 610 35 538 23 472 12 066 8 200 

Överföringsledning 
inom Sätila tätort 

9 470 7 467 301 7 157 1 250 

Överföringsledning 
Ubbhult - Hägnen 

10 450 2 766 482 2 284 2 284 

Överföringsledning 
Hyssna - Sätila 

32 320 11 015 683 10 332 857 

Pumpstationer 
Sätila, Ubbhult, 
Hägnen 

17 845 4 690 479 4 211 4 211 

Tryckstegring   
Sätila – Hägnen 

4 490 1 418 190 1 228 1 228 

Tryckstegring 
Hyssna-Sätila 

3 480 1 239 15 1 224 1 224 

Ombyggnad ARV 
Sätila och Hyssna 

14 228 7 225 2 918 4 307 4 307 

Fuktrelaterade åt-
gärder 

12 730 4 555 3 331 1 224 1 224 
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SUMMA     25 577 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

________________ 
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§ 50/2018 Dnr 2017-49 042  

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 51/2018 Dnr 2017-49 042  

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks  
Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2017 bedöms ha 
varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Ärendet  
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje  
kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under  
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ända- 
målet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag 
som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskankoncernen:  
Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks 
Fastighets AB. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
43, där följande föreslås: 
 
De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks  
Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2017 bedöms ha 
varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
Jäv 
Lo Göthberg Larsson (MP), Henry Sandahl (MBP), Lars-Inge Andersson (KD), 
Anita Lomander (S), Ann Iberius-Orrvik (M), Lennart Svensson (-), Lisa  
Dahlberg (S) och Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i  
handläggning och beslut i ärendet. 
 
För Lo Göthberg Larsson (MP) tjänstgör Eva Åberg Andersson (C), för Lars-
Inge Andersson (KD) tjänstgör Bruno Engström (KD), för Anita Lomander (S) 
tjänstgör Sonia Danella Smith (S), för Lisa Dahlberg (S) tjänstgör Rebecca 
Lindqvist (S) och för Tomas Johansson (M) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M). 
För Henry Sandahl (MBP) finns ingen ersättare.   

________________ 
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§ 52/2018 Dnr 2018-88 107  

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2018 för dotterbolagen i 
Spinnerskankoncernen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2018 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme 
AB och Marks Fastighets AB.  
 
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och 
årets vinst sammantaget 142 024 586 kronor delas 664 400 kronor,  
motsvarande 1,51 kronor per aktie ut till aktieägaren och 141 360 186 kronor 
balanseras i ny räkning. 
 
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets 
förlust sammantaget 24 415 316 kr balanseras i ny räkning.  
 
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets 
vinst sammantaget 13 286 357 kronor balanseras i ny räkning. 
 
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: 
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande  
direktörer för 2017. 
 
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens 
bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie  
revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning 
till dessa utgår enligt räkning. 
 
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande  
respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 
% av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i 
Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden.  
Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB 
omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna- 
revisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks 
Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. 
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Arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunens  
bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgifts- 
bestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera 
för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till 
och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 
2015. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Lo Göthberg Larsson (MP) avstår från att delta i beslut i ärendet.  
 
Ärendet  
Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskan-koncernen ska 
följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: 
• fastställande av resultat- och balansräkning  
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör  
• fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer 
• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant  
                 
Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av 
ägaren givna instruktioner. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
44, där följande föreslås: 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2018 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme 
AB och Marks Fastighets AB. 
 
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultaträk-
ningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets 
vinst sammantaget 142 024 586 kronor delas 664 400 kronor, motsvarande 
1,51 kronor per aktie ut till aktieägaren och 141 360 186 kronor balanseras i 
ny räkning. 
 
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets 
förlust sammantaget 24 415 316 kr balanseras i ny räkning.  
 
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2017 intagna resultat- 
räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets 
vinst sammantaget 13 286 357 kronor balanseras i ny räkning. 
 
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: 
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direk-
törer för 2017. 
 
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens 
bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie  
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revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning 
till dessa utgår enligt räkning. 
 
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande  
respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 
% av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i 
Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden.  
Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB 
omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna- 
revisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks 
Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. 
 
Arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma procent-
sats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för  
närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensions- 
avsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. 
Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 2015. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
Lo Göthberg Larsson (MP) avstår från att delta i beslut i ärendet.  
 
Jäv 
Henry Sandahl (MBP), Lars-Inge Andersson (KD), Anita Lomander (S), Ann 
Iberius-Orrvik och Lennart Svensson (-) anmäler jäv och deltar inte i  
handläggning och beslut i ärendet. 
 
För Henry Sandahl (MBP) tjänstgör Bruno Engström (KD), för Lars-Inge  
Andersson (KD) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M) och för Anita Lomander (S) 
tjänstgör Sonia Danella Smith (S).  

________________ 
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§ 53/2018 Dnr 2018-87 107   

Instruktion till ombud vid årsstämman 2018 för Spinnerskan i Mark 
AB 

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

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 

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

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

Riktlinjer för sociala medier Ks 2017-04-26 60 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
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Ärendet  
Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i  
kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt 
Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en  
sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för  
moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.  
 
Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas 
vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning: 
 
• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat-
räkning och koncernbalansräkning 
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
 
Övriga beslut som enligt bolagsordningen ska fattas vid bolagets årsstämma 
är: 
 
• fastställande av styrelse- och revisionsarvode 
• val av revisor samt suppleant 
 
Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman  
fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. 
 
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för  
bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som  
beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller  
generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas 
av bolagen”. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att  
ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommun- 
fullmäktige, givna instruktioner.  
 
En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen beslutat om under 2017. Under förslag till beslut redovisas 
en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
45, där följande föreslås: 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2018 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017  
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- 
räkningen och koncernbalansräkningen. 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 
207 181 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att  
styrelsen inte fattar annat beslut.  
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Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
2017. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvars- 
frihet. 
 
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande  
respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent  
respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår 
för 20 timmar.   
 
Att arvoden till styrelseledamöter i kommunens bolag höjs med samma  
procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för 
närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensions- 
avsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. 
Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 2015. 
 
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas 
Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 
  
Att fastställa nedanstående styrdokument: 

 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 

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

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

Riktlinjer för sociala medier Ks 2017-04-26 60 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Leif Sternfeldt (C) föreslår följande: 
 
Instruktion till ombudet vid årsstämman 2018 för Spinnerskan i Mark AB: 
 
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017  
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt concernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen. 
 
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 
207 181 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att  
styrelsen inte fattar annat beslut.  
 
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars- 
frihet för 2017. Detta under förutsättning av att bolagets revisor  
tillstyrker ansvarsfrihet. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med  
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som  
ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 
procent respektive 3,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna- 
revisorn utgår för 20 timmar.   
 
Att arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunens 
bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgifts- 
bestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera 
för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till 
och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman 
2015. 
 
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse  
Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 
  
Att fastställa nedanstående styrdokument: 
 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 

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

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

Riktlinjer för sociala medier Ks 2017-04-26 60 

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två  
förslag, arbetsutskottets förslag och Leif Sternfeldts (C) ändringsförslag.  
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Leif Sternfeldts (C) förslag, 
och finner att kommunstyrelsen antar Leif Sternfeldts (C) förslag.  
 
Jäv 
Tomas Johansson (M), Lisa Dahlberg (S), Lo Göthberg Larsson (MP) och 
Henry Sandahl (MBP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 
 
För Tomas Johansson (M) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M), för Lisa Dahlberg 
(S) tjänstgör Sonia Danella Smith (S), för Lo Göthberg Larsson (MP) tjänstgör 
Eva Åberg Andersson (C) och för Henry Sandahl (MBP) tjänstgör Lennart 
Svensson (-).  
 

________________ 
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§ 54/2018 Dnr 2018-102 042  

Slutredovisning av investeringsprojekt - Utveckling av ny 
återvinningscentral (ÅVC), Skene skog 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ny åter-
vinningscentral i Skene skog godkänns. 
 
Kommunfullmäktige noterar att styrprinciper inte har följts, samt uppmanar 
teknik- och servicenämnden att följa gällande styrprinciper. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
Ärendet  
Teknik- och servicenämnden har genomfört byggnationen av rubricerat  
projekt. 
 
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slut- 
redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projekt- 
beskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella  
avvikelser. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
46, där följande föreslås: 
 
Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ny åter-
vinningscentral i Skene skog godkänns. 
 
Kommunfullmäktige noterar att styrprinciper inte har följts, samt uppmanar 
teknik- och servicenämnden att följa gällande styrprinciper.  
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  

________________ 
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§ 55/2018 Dnr 2018-102 042   

Slutredovisning av investeringsprojekt – Nybyggnad elevboende RIG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ny-
byggnad av elevboende RIG godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
Ärendet  
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av barn- och utbildnings- 
nämnden byggt ett elevboende för 40 elever i anslutning till Kunskapens hus.  
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slut- 
redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projekt- 
beskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella  
avvikelser. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
47, där följande föreslås: 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ny-
byggnad av elevboende RIG godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 56/2018 Dnr 2018-96 046   

Årsredovisning 2017 för Arvid Karlssons stiftelse  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 
2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
Ärendet  
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning 
för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen undertecknas av styrelsen under 
mars månad. 
 
Årsredovisning för Arvid Karlssons stiftelse överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
48, där följande föreslås: 
 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 
2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 

________________ 
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§ 57/2018 Dnr 2018-98 046   

Årsredovisning 2017 för Marks Härads Sparbanks stiftelser 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
Ärendet  
Stiftelsernas styrelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2017 
avseende Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för koloniverksamhet 
och Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för studier vid lantmanna- 
och lanthushållsskolor. Årsredovisningen undertecknas av styrelsen 
under mars månad. 
 
Årsredovisning för Marks Härads Sparbanks stiftelser överlämnas till  
kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
49, där följande föreslås: 
 
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2017. 
 
Årsredovisning 2017 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 
 
Jäv 
AnnSofi Tureson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 
 
För AnnSofi Tureson (S) tjänstgör Sonia Danella Smith (S).  

________________ 
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§ 58/2018 Dnr 2018-99 046   

Räkenskapssammandrag 2017 för Henrikssons och Joe Olssons  
stiftelser 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2017. 
 
Räkenskapssammandrag 2017 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser  
godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
Ärendet  
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räken-
skapssammandrag för räkenskapsåret 2017. 
 
Räkenskapssammandrag för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser över- 
lämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 februari 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
50, där följande föreslås: 
 
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2017. 
 
Räkenskapssammandrag 2017 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser  
godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 36(39) 

 Kommunstyrelsen 
 2018-04-04 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 59/2018 Dnr 2018-100 046 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 

________________ 
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§ 60/2018 Dnr  

Val av ombud till föreningsstämma 2018 med Kommuninvest  
Ekonomisk förening 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till ombud utses: 
 
Tomas Johansson  Hökås Liagärde gård  511 98 HYSSNA 
 
Till ersättare utses: 
 
Lisa Dahlberg  Olsagårdsgatan 11 511 62 SKENE  
 
Ärendet  
Kommunstyrelsen fattar varje år beslut om val av ombud till föreningsstämma 
med Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsen ska nu välja 
ombud till föreningsstämma 2018. Under 2017 var Tomas Johansson (M) 
utsedd till ombud och Peter Landgren (S) utsedd till ersättare.  
 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 
52, där följande föreslås: 
 
Till ombud utses: 
 
Tomas Johansson  Hökås Liagärde gård  511 98 HYSSNA 
 
Till ersättare utses: 
 
Lisa Dahlberg  Olsagårdsgatan 11 511 62 SKENE 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 

________________ 
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§ 61/2018  

Anmälan av delegationsbeslut 
 
a)      
 
Avtalsrapport kommunledningskontoret, tillsvidare anställningar månad 2018-
02. 
 
b)    Dnr 2018-3 057-17 
 
Inköp av leasingfordon, utbytesanskaffning hos socialförvaltningen. 
 
c)    Dnr 2018-60 534-2 
 
Yttrande angående ansökan om tillstand till kameraövervakning med drönare. 

________________ 
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§ 62/2018  

Meddelanden 
 
a)      
 
Sammanträdesprotokoll - Spinnerskan i Mark AB, 2018-03-01. 
 
b) 
 
Cirkulär 18:10 från SKL - Överenskommelse om Traktamentsavtal. 
 
c) 
 
Bilaga 1 till cirkulär 18:10 från SKL. 
 
d) 
 
Bilaga 2 till cirkulär 18:10 från SKL. 
 
e) 
 
Bostadspoliktiskt program från Hyresgästföreningen. 
 
f) 
 
Protokoll Kommunala funktionshinderrådet, 2018-03-01. 
 
g) 
 
Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2018-03-21. 
 
h) 
 
Statistiknytt nr 1 2018.  

________________ 
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