
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(40) 
 Kommunstyrelsen 

 2021-03-31 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Boråsvägen 40, Kinna, digitalt, klockan 08.30-15.50. Paus klockan 

09-50-10.00, 12.10-13.00, 14.45-14.55. Ajournering klockan 

15.30-15.40.  

  
Beslutande S Peter Landgren tjänstgör för Lisa Dahlberg, klockan 08.30-

14.30 § 52, § 53-55 föredragningsdel, § 56-61, § 62-68 fö-

redragningsdel 

 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Lisa Dahlberg §§ 69-73 

 S Jessica Rodén §§ 52-58, 60, 62-73 

 S Efkan Üstündag tjänstgör för Jessica Rodén § 59, 61 

 S Anita Lomander §§ 52-55, 57-73 

 S Efkan Üstündag tjänstgör för Anita Lomander § 56 

 S Christopher Thorsson 

 C Leif Sternfeldt §§ 52, 54-73 

 C Pontus Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt § 53 

 C Stefan Brunander §§ 52-58, 60, 62 

 C Gisella Olsson tjänstgör för Stefan Brunander § 59, 61 

 C Lena Ferm Hansson, klockan 08.30-14.15 §§ 52-53, § 54-

55 föredragningsdel, § 57, 59, 62, § 63-67 föredragningsdel 

 C Jessica Carlund tjänstgör för Lena Ferm Hansson § 58, 60-

61, §§ 68-69 föredragningsdel 

 L Jan Karlsson (L) tjänstgör för Lena Ferm Hansson (C) §§ 

54-55 beslutsdel, 62-73 beslutsdel 

 L Niklas Herneryd 

 M Tomas Johansson §§ 52-59, 62-73 

 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson §§ 60-61 

 M  Tomas Ekberg §§ 52-59, 62-73 

 V Karin Jageby (V) tjänstgör för Tomas Ekberg (M) §§ 60-61 

 M Anders Lindahl §§ 52-56, 58-73 

 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Anders Lindahl § 57 

 SD Lennart Svensson tjänstgör för Inga-Maj Krüger §§ 52-58, 

60, 62-73 

 C Pontus Johansson (C) tjänstgör för Lennart Svensson (SD) 

§ 59 

 S Arvid Eklund (S) tjänstgör för Lennart Svensson (SD) § 61 

 SD Glenn Glansin 52-58, 60, 62-73 

 SD Jarl Krüger tjänstgör för Glenn Glansin § 59 

 C Pontus Johansson (C) tjänstgör för Glenn Glansin (SD) § 61 

 V Arthur Thiry 

 KD Elise Arnell 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Gunnar Nilsson, klockan 08.45-15.50 §§ 53-68  

 S Efkan Üstündag §§ 52-55, 57-58, 60, 62-73 

 S Arvid Eklund §§ 52-60, 62-73 
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 C Pontus Johansson §§ 52, 54-58, 60, 62-73 

 C Gisella Olsson, klockan 08.30-12.10 §§ 52-58, 60, 62-73 

 C Jessica Carlund §§ 52-57, 59, 62-73 

 L Jan Karlsson §§ 52-53, 56-61,  

 M Ann Iberius Orrvik, klockan 13.05-15.50 

 M Pär-Erik Johansson, klockan 10.00-15.50, §§ 56, 58-59, 62-

73 

 SD Jarl Krüger §§ 52-58, 60-62-73 

 V Karin Jageby §§ 52-59, 62-73 

 KD Lars Inge Andersson, klockan 08.30-08.55 

   

   

  Tjänstemän 

  Karin Hydén, tillförordnad kommundirektör  

  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 

  Lars Landrö, kanslichef §§ 53, 65 

  Malin Nilsson, utredare §§ 53, 65  

  Kristian Johansson, tillförordnad ekonomichef §§ 54-64, 70 

  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 54-64 

  Pelle Pellby, HR-chef §§ 70 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 54-64 

  Erik Glansin, projektledare § 63 

  Malin Ankarstrand, enhetschef § 63 

  Marja-Leena Uitto Adolfsson, förvaltningschef teknik- och 

serviceförvaltningen § 63 

  Rasmus Torngard, förvaltningschef kultur- och fritidsförvalt-

ningen § 63 

  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen §§ 66-68 

  Elin Berg, planarkitekt §§ 66-67 

  Lina Sjöstrand, folkhälsostrateg § 68 

  Margit de Boer, hållbarhetsstrateg § 68 

  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 69 

  Malin Silow, näringslivsutvecklare § 71 

   

   

  Övriga 

  Stefan Eglinger, seniorkonsult Stefan Eglinger AB § 66 

  Eva-Lena Julin Rydbo, föredragande i ärende om riktlinjer 

för informationssäkerhet  § 69 

  EvaLotta Petersson, projektledare Destination Boråsreg-

ionen § 71 

   

   

Utses att justera Tomas Johansson 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 7 april 2021 
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Underskrifter Sekreterare  §§ 52-73 

  Ellen Player Pellby   

     

 Ordförande    

  Jessica Rodén  §§ 52-58, 60, 62-73 

     

 Justerande    

 Tomas Johansson  §§ 52-58, 62-73 

    

 Ordförande    

 Tomas Johansson § 59 

    

 Justerare    

  Lena Ferm Hansson § 59 

     

 Justerare    

  Pär-Erik Johansson § 60 

  

 Ordförande   

  Anders Lindahl § 61 

   

 Justerare   

  Peter Landgren § 61 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsen §§ 52-63, 67-73 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-31 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-04-07 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2021-04-29 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 

Underskrift   

                                           Ellen Player Pellby 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsen §§ 64-66 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-31 
 

Datum för anslags  

uppsättande 

 

2021-04-01 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2021-04-23 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 

Underskrift   

                                           Ellen Player Pellby 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6(40) 
 Kommunstyrelsen 

 2021-03-31 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

Förändring av ärendelistan  § 52 

  
Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund § 53 

  

Årsredovisning 2020 för Marks kommun  § 54 

  
Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 samt utökning 
av investeringsanslag  

§ 55 

  
Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse § 56 

  
Räkenskapssammandrag 2020 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser  

§ 57 

  
Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stif-
telser  

§ 58 

  
Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2021 för dotterbolagen i 
Spinnerskankoncernen  

§ 59 

  
Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark 
AB  

§ 60 

  
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet § 61 

  
Slutredovisning av investeringsprojekt 2021  § 62 

  
Skolprojekt i Skene - godkännande av förstudie och begäran om 
igångsättningstillstånd  

§ 63 

  
Kommentar till granskning av intern kontroll avseende hantering av  
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar  

§ 64 

  
Överenskommelse om samverkan för barn och ungas psykiska 
hälsa  

§ 65 

  
Avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156 § 66 

  
Utredning av exploatering på jordbruksmark  § 67 

  
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2020 

§ 68 

  
Riktlinjer för informationssäkerhet  § 69 

  

Sommargåva 2021  § 70 

  
Strategi 2025 Destination Boråsregionen § 71 
  
Anmälan av delegationsbeslut § 72 
  
Meddelanden § 73 
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§ 52/2021   

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ärenden utgår: 
 
- Kommunikationspolicy för Marks kommun. 
- Riktlinjer för kommunikation. 
- Revidering av grafisk profil för Marks kommun.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden meddelar att följande ärenden utgår: 
 
- Kommunikationspolicy för Marks kommun. 
- Riktlinjer för kommunikation. 
- Revidering av grafisk profil för Marks kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  

________________ 
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§ 53/2021 Dnr 2021-158 106  

Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns. 
 
Förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i Sjuhärads samordningsför-
bund beviljas ansvarsfrihet.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsbe-
rättelse för året 2020. Förbundets medlemmar ska, var för sig, pröva frågan 
om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.  
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 23 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
111, där följande föreslås: 
 
Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns. 
 
Förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i Sjuhärads samordningsför-
bund beviljas ansvarsfrihet. 
 
Jäv 
Leif Sternfeldt (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. För Leif Sternfeldt (C) tjänstgör Pontus Johansson (C).  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
Expedieras slutligt till 
Sjuhärads samordningsförbund 

________________ 
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§ 54/2021 Dnr 2020-580 042 

Årsredovisning 2020 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks 
kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäk-
tige 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 kommu-
ninvånaren.  
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
100, där följande föreslås: 
 
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. 
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Teknik- och servicenämnden uppmanas att verka för att följa budget för inve-
steringsprojekten. 
 
Kommunfullmäktige noterar statusrapporten över uppdragen till nämnder och 
styrelser.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson, verksamhetscontroller Marita 
Haglund och HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C), Leif Sternfeldt (C), Anita Lomander (S), Niklas Her-
neryd (L), Peter Landgren (S), Tomas Johansson (M), Glenn Glansin (SD) och 
Jessica Rodén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
  
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 55/2021 Dnr 2020-580 042 

Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 samt utökning av 
investeringsanslag  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

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 mnkr 

till 26 miljoner kronor vilket motsvarar del av överskottet 2020.  

 

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 34,5 mil-

joner kronor från 2020 till 2021, fördelade på följande projekt: 

 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2020 

Utfall 

2020 

Avvi-

kelse 

Begärd 

ombudge-

tering 

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 Kvarn-

gatan/Skördegatan 
17 300 7 735 691 7 044 7 044 

Upprustning Björke-

torps avloppsverk 
15 100 500 301 199 199 

ÖFL 

Ekelund/Vännåkra 
12 000 9 980 5 027 4 953 4 953 

Pumpstationer 

Sätila Ubbhult Häg-

nen 

17 630 2 669 1 727 942 942 

ÖFL Hajom – 

Hajomskrysset inkl 

lokalnät 

19 450 15 241 6 040 9 201 2 500 

Skredriskåtgärder 

Hedbo 
21 175 6 047 3 854 2 193 2 193 

SUMMA     34 453 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
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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 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som 
den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt prioriterar nämnderna sina 
investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas 
som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verk-
samhetsår. 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 be-
gärs. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
101, 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 
motsvarar överskottet för 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsram för 2021 utökas från 21 
mnkr till 26 miljoner kronor vilket motsvarar del av överskottet 2020.  
 
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 34,5 mil-
joner kronor från 2020 till 2021, fördelade på följande projekt: 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2020 

Utfall 

2020 

Avvi-

kelse 

Begärd 

ombudge-

tering 

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 Kvarn-

gatan/Skördegatan 
17 300 7 735 691 7 044 7 044 

Upprustning Björke-

torps avloppsverk 
15 100 500 301 199 199 

ÖFL 

Ekelund/Vännåkra 
12 000 9 980 5 027 4 953 4 953 

Pumpstationer 

Sätila Ubbhult Häg-

nen 

17 630 2 669 1 727 942 942 

ÖFL Hajom – 

Hajomskrysset inkl 

lokalnät 

19 450 15 241 6 040 9 201 2 500 

Skredriskåtgärder 

Hedbo 
21 175 6 047 3 854 2 193 2 193 

SUMMA     34 453 
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Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.   
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 
_______________ 
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§ 56/2021 Dnr 2021-134 046 

Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 
2020. 
 
Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räken-
skapsåret 2020. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 17 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
102, där följande föreslås: 
 
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 
2020. 
 
Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.  
 
Jäv 
Anita Lomander (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. För Anita Lomander (S) tjänstgör Efkan Üstündag (S).   

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 57/2021 Dnr 2021-135 046 

Räkenskapssammandrag 2020 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Räkenskapssammandrag 2020 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 
förvaltning överlämnas till revisor för granskning. 
 
Räkenskapssammandrag 2020 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 
förvaltning godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av kom-
munstyrelsen under 2020 förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet.  
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 17 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
103, där följande föreslås: 
 
Räkenskapssammandrag 2020 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 
förvaltning överlämnas till revisor för granskning. 
 
Räkenskapssammandrag 2020 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 
förvaltning godkänns.  
 
Jäv 
Anders Lindahl (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. För Anders Lindahl (M) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M).   

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 58/2021 Dnr 2021-136 043  

Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stif-
telser  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2020. 
 
Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser god-
känns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räken-
skapssammandrag för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 17 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
104, där följande föreslås: 
 
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 
verksamheten 2020. 
 
Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser god-
känns.  
 
Jäv 
Lena Ferm Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
i ärendet. För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Jessica Carlund (C).  

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 59/2021 Dnr 2021-169 107 

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2021 för dotterbolagen i 
Spinnerskan koncernen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2021 för 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 till re-
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. Upp-
dragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB om-
fattar 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. 
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Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer 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 dem 
upp till och med 66 års ålder. 
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer 
bereds av fullmäktiges presidium. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

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 
balansräkningen 
• 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 
ägaren givna instruktioner. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 2 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
105, där följande föreslås: 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner 
till ombuden vid årsstämmorna 2021 för 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. 
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Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC utses till re-
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. Upp-
dragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB om-
fattar 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. 
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer 
bereds av fullmäktiges presidium. 
 
Jäv 
Jessica Rodén (S), Stefan Brunander (C), Glenn Glansin (SD), Jan Karlsson 
(L) och Lennart Svensson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 
beslut i ärendet. För Jessica Rodén (S) tjänstgör Efkan Üstündag (S), för Ste-
fan Brunander (C) tjänstgör Gisella Olsson (C), och för Glenn Glansin (SD) 
tjänstgör Jarl Krüger (SD).   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
  
Expedieras slutligt till 
Ombudet vid årsstämma 2021 för Spinnerskan i Mark AB 
Spinnerskan i Mark AB  

________________ 
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§ 60/2021 Dnr 2021-168 107  

Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark 
AB  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
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 styrel-
sen 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. 
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Att fastställa styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt 
upprättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskan koncernen 
2021”. 
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer 
bereds av fullmäktiges presidium. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommu-
nens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks 
Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig års-
redovisning 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: 
 
• fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkning 
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
• 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 fat-
tar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. 
 
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bo-
lagen i Spinnerskan koncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslutats 
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för 
kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. 
Detta gäller även andra beslut som kommunfullmäktige eller kommunstyrel-
sen fattar som gäller generellt för kommunkoncernen.” Beslut om styrdoku-
ment och andra beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman 
fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.  
 
För att underlätta och tydliggöra vilka styrdokument som är aktuella för bola-
gen har Spinnerskan 2019-12-05 beslutat att styrdokument framöver ska 
anges i ett separat dokument som uppdateras kontinuerligt och som ingår 
som bilaga vid bolagsstämman. De styrdokument och andra beslut som anta-
gits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och som inte behandlats 
på bolagsstämmor hos bolagen i Spinnerskan koncernen återfinns överst på 
listan. Därefter listas aktuella styrdokument och beslut som har behandlats på 
bolagsstämma. Styrdokument som inte anges som aktuella i dokumentet är 
inte gällande för bolagen. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
106, där följande föreslås: 
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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 styrel-
sen 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 Spinnerskan koncernen 
2021”. 
 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer 
bereds av fullmäktiges presidium. 
 
Jäv 
Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M) och Jarl 
Krüger (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Jessica Carlund (C), för Tomas Johans-
son (M) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M) och för Tomas Ekberg (M) tjänstgör 
Karin Jageby (V).  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
Expedieras slutligt till 
Ombudet vid årsstämma 2021 för Spinnerskan i Mark AB 
Spinnerskan i Mark AB 

________________ 
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§ 61/2021 Dnr 2020-580 042 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
 
De verksamheter som Marks Bostads AB, Viskastrand AB, Mark Kraftvärme 
AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2020 
bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för re-
spektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

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

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
107, och lämnade ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
 
Jäv 
Jessica Rodén (S), Stefan Brunander (C), Lena Ferm Hansson (C), Tomas Jo-
hansson (M), Tomas Ekberg (M), Glenn Glansin (SD), Jan Karlsson (L) och 
Lennart Svensson (SD) och anmäler jäv och deltar inte i handläggning och be-
slut i ärendet. För Jessica Rodén (S) tjänstgör Efkan Üstündag (S), för Stefan 
Brunander (C) tjänstgör Gisella Olsson (C), för Lena Ferm Hansson (C) tjänst-
gör Jessica Carlund (C), för Tomas Johansson (M) tjänstgör Pär-Erik Johans-
son (M), för Tomas Ekberg (M) tjänstgör Karin Jageby (V), för Glenn Glansin 
(SD) tjänstgör Pontus Johansson (C) och för Lennart Svensson (SD) tjänstgör 
Arvid Eklund (S).   

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att de verksamheter som Marks Bostads AB, Viskastrand 
AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har 
bedrivit under 2020 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala 
ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala be-
fogenheterna.  
 
Expedieras till 
Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Viskastrand AB 
Mark Kraftvärme AB 
Marks Fastighets AB 
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Valda revisorer 

________________ 
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§ 62/2021 Dnr 2021-166 042 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2021  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande 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 samt 
• ombyggnad Kungabergsbadet – budgetavvikelse -2,6 mnkr 
 
För att kompensera årets utökade investeringsutgift inom gata/park/GC, med 
ökade kapitalkostnader som följd, uppmanas teknik- och servicenämnden att i 
möjligaste mån minska investeringsutgiften i samma omfattning kommande 
år.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

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 samt 
• ombyggnad Kungabergsbadet – budgetavvikelse -2,6 mnkr. 
 
Projektens genomförande och ekonomiska utfall beskrivs och analyseras per 
respektive projekt i rapporten Slutredovisning Projekt 2020, vilken bifogas 
detta ärende.  
 
Rapporten visar att samtliga projekt färdigställts med goda resultat och god 
nöjdhet hos beställande nämnder.    
 
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,9 mnkr, slutredovi-
sas till kommunfullmäktige i enlighet med styrsystemet. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
108, där följande föreslås: 
 
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande projekt godkänns:  
 
• utbyggnad VA-ledning Sjödal – budgetavvikelse -0,1 tkr,  
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• 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 samt 
• ombyggnad Kungabergsbadet – budgetavvikelse -2,6 mnkr 
 
För att kompensera årets utökade investeringsutgift inom gata/park/GC, med 
ökade kapitalkostnader som följd, uppmanas teknik- och servicenämnden att i 
möjligaste mån minska investeringsutgiften i samma omfattning kommande 
år. 
 
Dagens sammanträde 
Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
Expedieras slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 63/2021 Dnr 2021-166 042 

Skolprojekt i Skene - godkännande av förstudie och begäran om 
igångsättningstillstånd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen ger teknik- och servicenämnden tillstånd att gå vidare med 
projektering enligt scenario A, innehållande ny högstadieskola för 650 elever 
och ytterligare en idrottshall, under förutsättning att kommunfullmäktige be-
slutar att ge projektet investeringsbudget på 281 miljoner kronor. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att begära igångsättningstillstånd ef-
ter utförd projektering och då uppdatera beräkningen av såväl investeringsut-
gift som framtida driftbudgeteffekter. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Reservation  
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M) och Elise Arnell 
(KD) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag, se besluts-
gång för skriftlig motivering till reservationen.  

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har 
under 2020 gemensamt arbetat fram ett flertal olika lösningsförslag för hela 
skolsituationen i Skene. Arbetet har mynnat ut i fyra scenarier innehållande 
olika elevantal och stadier. Dessa har beräknats till yta, investeringsutgift och 
drift-, underhålls- och kapitalkostnader. 
 
Teknik- och servicenämnden har i §27/2021 godkänt förstudien och begärt 
igångsättningstillstånd för scenario A enligt barn- och utbildningsnämndens 
inriktning. Begäran omfattar i detta skede en ny högstadieskola för 650 elever 
och ytterligare en idrottshall. Investeringsutgiften för projektet beräknas till 
281 mnkr medan den årliga driftkostnadsökningen beräknas till knappt 18 
mnkr. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
109, där följande föreslås:  
 
Kommunstyrelsen ger teknik- och servicenämnden tillstånd att gå vidare med 
projektering enligt scenario A, innehållande ny högstadieskola för 650 elever 
och ytterligare en idrottshall, under förutsättning att kommunfullmäktige be-
slutar att ge projektet investeringsbudget på 281 mnkr. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att begära igångsättningstillstånd ef-
ter utförd projektering och då uppdatera beräkningen av såväl investeringsut-
gift som framtida driftbudgeteffekter. 
 
Dagens sammanträde 
Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 
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Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att två nya f-6 skolor byggs på två separata 
platser, om totalt 300 elever gånger två.  
 
Leif Sternfeldt (C), Arthur Thiry (V), Anita Lomander (S), Niklas Herneryd (L), 
Peter Landgren (S) och Stefan Brunander (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Elise Arnell (KD), Glenn Glansin (SD) och Anders Lindahl (M) yrkar bifall till 
Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Tomas Johanssons (M) för-
slag, och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.  
 
Reservation Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M) och 
Elise Arnell (KD) 
Moderaterna och Kristdemokraterna 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 nuva-
rande Tingvallaskolan renoveras och används som en andra F-6 skola samt 
att en ny-/ombyggnation sker för 7-9. Detta scenario benämner vi C2. Vårt 
förespråkade scenario ska jämföras med scenario A som nämnden fattat ett 
inriktningsbeslut om att gå vidare med.  
 
Att samla alla elever F-9 på nuvarande Ängskolans (och eventuellt Tingvalla-
skolans) område tror vi inte är någon bra idé eftersom det handlar om 1000 
elever. Vi hade önskat att Markmajoriteten i Barn- och utbildningsnämnden i 
stället valt att förespråka alternativ C2 med två F-6 skolor, varav en på Änga-
hagen. Anledningen till att vi gärna vill se två F-6 skolor handlar om det fak-
tum 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 vilket 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 otrygghet 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 riskbete-
enden. Vi tror inte att det blir lättare att komma till rätta med dessa bekym-
mer, med så många elever och den ”anonymitet” som på det sätt byggs in. Vi 
moderater och kristdemokrater har under lång tid drivit frågor kopplade till 
trygghet 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 be-
höva fara land och rike runt om ens barn skulle må bäst av att byta skola.    
 
Expedieras slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 
_________________ 
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§ 64/2021 Dnr 2021-15 007 

Kommentar till granskning av intern kontroll avseende hantering av  
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 22 februari 2021 som 
sina synpunkter och kommentarer till valda revisorer. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Jessica Rodén   Tomas Johansson 
Ordförande    Justerande 

Ärendet 
På uppdrag av förtroendevalda revisorer i Marks kommun har PwC genomfört 
en granskning av den interna kontrollen i hanteringen av leverantörsregister 
och leverantörsutbetalningar. Valda revisorer önskar ta del av kommunstyrel-
sens kommentarer kring de iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 
som framkommer i rapporten. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2021, § 
81, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 22 februari 2021 som 
sina synpunkter och kommentarer till valda revisorer.  

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

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

Expedieras till: 

Samtliga nämnder 
Valda revisorer 

________________ 
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§ 65/2021 Dnr 2021-73 106 

Överenskommelse om samverkan för barn och ungas psykiska hälsa 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Marks kommun ställer sig bakom Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _________________________ 
Jessica Rodén    Tomas Johansson 
Ordförande    Justerande 

Ärendet 
Den 21 december 2020 översände Boråsregionen Sjuhärads kommunalför-
bund Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen till kommunstyrelsen för 
beslut. Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden fick överenskom-
melsen från kommunstyrelsen för hantering och rekommendation till beslut. 
Marks kommun har fått anstånd om att meddela svar till Boråsregionen Sju-
härads kommunalförbund den 31 mars 2021.  
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 27 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
112, där följande föreslås: 
 
Marks kommun ställer sig bakom Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.   
 
Expedieras till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
___________________ 
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§ 66/2021 Dnr 2021-20 047  

Avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156 tecknas enligt upprättat för-
slag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
_______________________  __________________________ 
Jessica Rodén   Tomas Johansson 
Ordförande    Justerande 

Ärendet 
I samband med pågående revidering av nationell och regional plan för trans-
portinfrastruktur arbetar Marks kommun med inspel till Västra Götalandsreg-
ionen för den regionala planen. Detta sker i samarbete med och via Boråsreg-
ionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
Under hösten och vintern 2020/2021 har Marks kommun aktivt arbetat med 
att i kommande regional plan få med såväl flera delsträckor för utbyggnad av 
väg 156 som Förbifart Skene. För att utnyttja det planeringsfönster som är 
öppet för förbifarten och säkerställa dess genomförande bedöms Marks kom-
mun behöva medfinansiera denna.  
 
Som ett första steg behöver en avsiktsförklaring tecknas mellan Marks Kom-
mun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen om medfinansiering av förbi-
farten. Övriga inspel till regional plan hanteras i samarbete med och via 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i egen process. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 10 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
113, där följande föreslås: 
 
Avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156 tecknas enligt upprättat för-
slag.  
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell och seniorkon-
sult Stefan Eglinger redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M), Jessica Rodén (S), Glenn Glansin (SD), Stefan Brunan-
der (C), Peter Landgren (S) och Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till arbetsut-
skottets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 
 
Protokollsanteckning, Arthur Thiry (V) 
Vänsterpartiet har tidigare reserverat sig mot beslutet angående medfinansie-
ring av förbifart i Skene. Vi anser att kommunala skattemedel inte ska använ-
das till att finansiera en statlig angelägenhet. Vi vill också bevara den skydds-
värda biotopen i Skrålabäcksravinen. 
 
Under senare tid har både kommunstyrelsen och fullmäktige debatterat un-
derhåll av våra fastigheter. Underhåll har inte prioriterats av de politiska ma-
joriteter som funnits under senare år. Investeringsbehovet för frågor som 
barn- och utbildningsnämnden har ansvar för uppgår till minst 100 miljoner 
kronor om året de närmaste 10 åren. Dagens skatteintäkter räcker inte för att 
kompensera nämnden för de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnader utan att 
överskottsmålet äventyras.  Detsamma gäller för kultur- och fritidsnämnden 
och de nödvändiga investeringarna i bland annat Kaskad och nya idrottshallar 
med mera. Utan kompensation för de ökade drifts- och kapitaltjänstkostnader 
kommer hela verksamheten påverkas på ett sätt som ingen vill se. Social-
nämnden har två fältassistenter och själv gör nämnden bedömningen att det 
behövs sex stycken.  Listan kan göras lång av vad vi behöver prioritera för att 
uppfylla lagkrav, täcka välfärdsbehov och utveckla vår egen kommunala infra-
struktur. 
 
Vår ekonomi har beskrivits som god, solid med mera i många år. Det är ty-
värr en sanning med modifikation. Det krävs ekonomiska resurser för att lösa 
de arbetsmiljöproblem som är kopplade till byggnader som inte möter dagens 
standardkrav. Som vi sagt och skrivit tidigare kommer en medfinansiering av 
förbifart Skene att innebära en mycket stor påfrestning på kommunens eko-
nomi. De skattemedel kommunen får in behövs till att bygga och renovera 
skolor och förskolor, till att satsa på vår personal inom välfärdsyrkena både 
vad gäller löner och övriga arbetsvillkor. Behovet av förebyggande satsningar 
för våra barn och ungdomar, på kultur och fritidsaktiviteter är stort. Det vill 
säga kommunal verksamhet. 
 
Med detta sagt anser vi att det är uteslutet att använda våra skattemedel till 
att finansiera ett statligt vägbygge. Även i en situation av ökad inflyttning har 
vi inte heller råd. 
 
Expedieras till 
Trafikverket 
Västra Götalandsregionen 
_____________________ 
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§ 67/2021 Dnr 2021-25 011  

Utredning av exploatering på jordbruksmark  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet bordläggs.   

Ärendet 
Plan- och bygglagen slår fast att hantering och prioritering av mark och vat-
ten är värden och förhållanden som ska tas hänsyn till vid planläggning och 
prövning enlig PBL. 
 
Marks Kommun saknar i dag riktlinjer och kartering för hantering av jord-
bruksmark. 
  
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 18 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2021, § 
82, där följande föreslås: 
 
Kostnaden för kartläggning och klassificering av jordbruksmark beräknas till 
400 000 kronor och finansieras genom kommunreserven.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens uppdrag till kommundirek-
tören i § 264/2020 revideras till följande uppdrag:  
  
Att genom omvärldsanalys beskriva hur andra kommuner arbetar med värde-
ring av jordbruksmark. 
 
Ta fram en nulägesbild av exploatering på jordbruksmark och en beskrivning 
av jordbruket i Marks kommun 
 
Att med utgångspunkt i Jordbruksverkets skrift Kommunens arbete med jord-
bruksmarkens värden – ett stödverktyg, juni 2015, kommunens översiktsplan 
och omvärldsanalysen, ta fram förslag på ställningstaganden och arbetssätt 
vid bedömning av brukningsvärd jordbruksmark samt den påverkan på ut-
vecklingsmöjligheterna för lantbruksföretag som förslagen kan medföra.  
 
Att den slutgiltiga rapporten utgör underlag för kommande revidering av över-
siktsplan och fördjupade översiktsplaner. 
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Kostnaden för uppdraget, som är beräknat till 400 000 kronor, finansieras 
med medel från kommunreserven 
 
Återrapportera uppdraget senast i oktober 2021. 
 
Lena Ferm Hansson (C), Stefan Brunander (C) och Anita Lomander (S) yrkar 
bifall till Leif Sternfeldts (C) förslag.  
 
Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Arthur Thiry (V) föreslår att ärendet bordläggs.  
 
Tomas Johansson (M), Elise Arnell (KD) och Lennart Svensson (SD) yrkar bi-
fall till Arthur Thirys (V) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Arthur Thirys (V) 
förslag om att bordlägga ärendet, och finner att förslaget antas. 
 
Ordföranden finner därmed att övriga förslag faller.  

________________ 
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§ 68/2021 Dnr 2020-671 83 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.    

Ärendet 

Enligt samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017 – 2020 tecknat 
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Marks kommun ska parterna 
årligen följa upp folkhälsoarbetet. Uppföljningen ska senast den 25 januari 
vara Västra Götalandsregionen tillhanda. Uppföljningen ska även skickas som 
information till kommunstyrelsen i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 16 december 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2021, § 
83, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsostrateg Lina Sjöstrand redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 69/2021 Dnr 2021-54 109  

Riktlinjer för informationssäkerhet  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Riktlinjer för informationssäkerhet i Marks kommun fastställs enligt upprättat 
förslag. 

Ärendet 
En del i kommunens kvalitetsledningsarbete är att ha tydliga riktlinjer som bi-
drar till att kommunen i olika verksamheter arbetar på ett likvärdigt sätt, sä-
kerställer kvalitet samt öppenhet och transparens. Riktlinjer kan bygga på en 
antagen policy och är stöd i hur arbetsuppgifter ska utföras samt anger ra-
marna för handlingsutrymmet i en viss fråga. Riktlinjer för informationssäker-
het är ett exempel på detta. 
 
Kommunfullmäktige antog den reviderade Trygg och säkerhetspolicyn för 
Marks kommun 2020-02-27 §6. Av policyn framgår att den ska konkretiseras 
med riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen. Vidare framgår att ett väl 
förankrat och integrerat ledningssystem för informationssäkerhet ska tas 
fram. Ett förslag till riktlinje för informationssäkerhet har därför tagits fram i 
syfte att konkretisera policyn och ge en vägledning i hur kommunens medar-
betare och förtroendevalda ska tillämpa densamma.  
 
Informationssäkerhet är kommunens förmåga att hantera information så att 
lagmässiga, etiska, och verksamhetsmässiga intentioner upprätthålls. Målsätt-
ningen med kommunens informationssäkerhetsarbete är att skydda kommu-
nen, dess verksamhet och invånare som annars riskerar att skadas genom 
bristande informationssäkerhet. Sådant skydd uppnås bland annat genom att 
informationsklassning avseende all kommunens information genomförs. Klass-
ningen sker genom att informationens skyddsbehov bedöms. Därefter ges in-
formationen ett relevant skydd utifrån kartlagda konsekvenser/risker. Samt-
liga bedömningar av skyddsbehov för information ska göras enligt kommu-
nens modell för informationsklassning. 
  
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2021, § 
87, där följande föreslås: 
 
Riktlinjer för informationssäkerhet i Marks kommun fastställs enligt upprättat 
förslag.  

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 70/2021 Dnr 2021-212 059  

Sommargåva 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen.  
 
Finansieringen sker via kommunreserven. 
 
Sommarpresentkortet är en del i kommunens jubileumssatsning med anled-
ning av att Marks kommun fyller 50 år. Det innebär att presentkortet enligt 
Skatteverkets regler för jubileumsgåvor inte blir föremål för förmånsbeskatt-
ning för kommunens medarbetare.  
 
Ambitionen är att presentkorten distribueras senast under maj månad. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2021-03-17, § 119, kommundirektören i 
uppdrag att till kommunstyrelsen den 31 mars 2021 återkomma med förslag 
till beslut avseende sommargåva 2021 i form av presentkort till kommunens 
medarbetare.  
 
Ärendet behandling  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 mars 2021, § 
119, där följande beslutades: 
 
Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen den 31 mars 2021 
återkomma med förslag till beslut avseende sommargåva 2021 i form av pre-
sentkort till kommunens medarbetare.  
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att följande: 
 
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen.  
 
Finansieringen sker via kommunreserven. 
 
Sommarpresentkortet är en del i kommunens jubileumssatsning med anled-
ning av att Marks kommun fyller 50 år. Det innebär att presentkortet enligt 
Skatteverkets regler för jubileumsgåvor inte blir föremål för förmånsbeskatt-
ning för kommunens medarbetare.  
 
Ambitionen är att presentkorten distribueras senast under maj månad. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag, och finner att förslaget antas.  
 
_____________________ 
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§ 71/2021   

Strategi 2025 Destination Boråsregionen  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Projektledare EvaLotta Petersson ger kommunstyrelsen information om stra-
tegi 2025 Destination Boråsregionen.  
 
Boråsregionens mission är att utveckla besöksnäringens utbud och stärka 
kommunikationen mot potentiella och befintliga besökare och invånare. Det 
krävs att det inom Boråsregionen Sjuhärad finns en väl etablerad samsyn 
kring färdriktning och att aktörerna samarbetar tightare och genomför sats-
ningar tillsammans. För att lyckas med strategin och för att bli framgångsrika 
mot 2025 krävs det således att gemensamt arbete, med gemensam finansie-
ring och budget över kommungränserna, i en gemensam organisation med 
gemensamma funktioner. En organisation gör det möjligt att aktivera och ta 
tillvara på kraften hos småaktörerna och skapar politiskt förtroendekapital. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
_____________________ 
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§ 72/2021   

Anmälan av delegationsbeslut 
 
A) Dnr KS 2021-153 255-2 
KS 2015-109 261-1 
KS 2021-116 255-1 
KS 2021-63 255-2 
KS 2017-292 255-3 
KS 2020-562 261-5 
KS 2020-562 261-4 
KS 2020-644 255-2 
KS 2015-299 255-2 
KS 2021-176 109-1 
KS 2021-70 053-7 
KS 2020-371 255-4 
 

_____________________ 
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§ 73/2021   

Meddelanden 
 
A) Protokoll 2021-03-04 Spinnerskan i Mark AB 
 
B) Dnr 2020-622 805-3 
Akutbidragsansökan Röda Korset 
 
C) Protokoll Marks Bostads AB 2021-03-16 
 
D) Protokoll Viskastrands AB 2021-03-16 
 
E) Cirkulär 21:14 från Sveriges kommuner och regioner - Avtalet Traineejobb 
har upphört att gälla 
 
F) Brev till Sveriges kommuner om elbrist  
 
G) Problemen i elsystemet är ingen överraskning 
 
H) Vindkraftens brister alltmer uppenbara 
 
I) Protokoll 2021-02-15 Kommunala funktionshinderrådet 
 
J) Öppet brev - nu skriker vi 
 
K) Protokoll 2020-11-30 Kommunala funktionshinderrådet  
 
 

_____________________ 
 


