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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-03-30 

Tid:   Onsdagen den 30 mars, klockan 08:30 – 14.25. Paus mellan 

klockan 09.25-09.40, 10.20-10.30, 11.50-12.50 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Peter Landgren §§ 47-58, klockan 08.30-11.50 

 (S) Gunnar Nilsson tjänstgör för Peter Landgren §§ 59-65 

 (S) Jessica Rodén §§ 47-50, 53, 55-65 

 (S) Gunnar Nilsson tjänstgör för Jessica Rodén §§ 51-52, 54 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Ulf Dahlberg §§ 47-50, 53, 55-65 

 (S) Arvid Eklund tjänstgör för Ulf Dahlberg §§ 51-52, 54 

 (C) Leif Sternfeldt §§ 47-54, 56-65 

 (C) Pontus Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt § 55 

 (C) Stefan Brunander §§ 47-50, 53, 55-65 

 (C) Gisella Olsson tjänstgör för Stefan Brunander §§ 51-52, 54 

 (C) Lena Ferm Hansson §§ 47-52, 55-65 

 (C) Jessica Carlund tjänstgör för Lena Ferm Hansson §§ 53-54 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Tomas Johansson §§ 47-52, 55-65 

 (M) Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson §§ 53-54 

 (M) Tomas Ekberg §§ 47-52, 55-65 

 (S) Gunnar Nilsson (S) tjänstgör för Tomas Ekberg (M) § 53 

 (S) Efkan Üstündag (S) tjänstgör för Tomas Ekberg (M) § 54 

 (M) Anders Lindahl 

 (SD) Inga-Maj Krüger §§ 47-52, 55-65 

 (SD) Lennart Svensson tjänstgör för Inga-Maj Krüger § 53 

 (C) Pontus Johansson (C) tjänstgör för Inga-Maj Krüger § 54 

 (SD) Glenn Glansin §§ 47-50, 52-53, 55-65 

 (M) Pär-Erik Johansson (M) tjänstgör för Glenn Glansin (SD) § 51 

 (V) Karin Jageby tjänstgör för Arthur Thiry 

 (KD) Elise Arnell 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Gunnar Nilsson §§ 47-50, 55-58 

(S) Efkan Üstündag §§ 47-53, 54-65 
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(S) Arvid Eklund §§ 47-50, 53, 55-65 

(C) Pontus Johansson §§ 47-53, 56-65, klockan 09.25-14.25 

(C) Gisella Olsson §§ 47-50, 53, 55-65 

(C) Jessica Carlund §§ 47-52, 55-65 

(L) Jan Karlsson 

(M) Pär-Erik Johansson §§ 47-50, 52, 55-65 

(SD) Lennart Svensson §§ 47-52, 54-65 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§§ 48-65 

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§ 47 

 Matilda Rosén  Beredskapsplanerare § 47 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 48-54, 

61-62 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 48 

 Niklas Angmyr HR-controller § 48 

 Lena Arvidsson Redovisningschef §§ 51-54 

 Lars Landrö Utredare § 55 

 Martin Bertilsson Inköpschef § 59 

 Helena Blomqvist  1:e kommunjurist §§ 59-60 

 Erik Glansin Projektledare §§ 61-62 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-04-06, klockan 12.00 

 

 

 

Underskrifter: 

 Sekreterare _____________________________ §§ 47-65 

  Viva Tallberg 

Ordförande _____________________________ §§ 47-50, 53, 55-65 

  Jessica Rodén (S) 

 Justerande _____________________________ §§ 47-50, 55-65 

  Tomas Johansson (M) 

 Justerande _____________________________ § 53 

  Elise Arnell (KD) 

Ordförande _____________________________ §§ 51-52 

  Tomas Johansson (M) 

 Ordförande _____________________________ § 54 

  Anders Lindahl (M) 

Justerande _____________________________ §§ 51-52, 54 

  Niklas Herneryd (L) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-02-30, § 47-65 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-04-06 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-04-28 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Övningstillfälle för kommunstyrelsen § 47 

Årsredovisning 2022 för Marks kommun § 48 

Överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022 § 49 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2022 § 50 

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2022 för 

dotterbolagen i Spinnerskankoncernen 

§ 51 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2022 för Viskastrand 

AB 

§ 52 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2022 för Spinnerskan 

i Mark AB 

§ 53 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet § 54 

Årsredovisning 2021 - Sjuhärads samordningsförbund § 55 

Svar på medborgarförslag om inköp och utlåning av 

grävlingsfällor 

§ 56 

Namnbyte av verksamhetsområde för allmän vatten- och 

avloppsförsörjning, Stora Öresjö 

§ 57 

Marks kommuns svar på Länsstyrelsen i Halland remiss om 

program för räddningstjänst 

§ 58 

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling § 59 

Allmänt stöd till sociala företag § 60 

Förstudie för ny skola och förskola i Ubbhult § 61 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 62 

Kommundirektören informerar § 63 

Redovisning av delegationsbeslut § 64 

Redovisning av meddelanden § 65 
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§ 47/2022   Dnr: KS 2019-177 168 

Övningstillfälle för kommunstyrelsen 

Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare deltar i övningstillfälle i krisberedskap.  
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§ 48/2022   Dnr: KS 2021-559 

Årsredovisning 2022 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Miljönämnden får disponera 60 000 kronor ur naturvårdsfonden för att vaccinera 

kvarvarande almar i kommunen. Beloppet tillförs Miljönämnden genom en flytt av 

budget från kommunreserven 2022.  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisningen 2021 för Marks kommun godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs inte för räkenskapsåret 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 4,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, 

beloppet avser statsbidraget Skolmiljarden 2022. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att verka för att följa budget för 
investeringsprojekten. 

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall utifrån beslut i samband med 
delårsrapporten noteras. 

Statusrapporten över uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks 
kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 
om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information 
till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga 
myndigheter och kommuninvånare. 

I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommuns riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 93,5 mnkr för 
räkenskapsåren 2010–2016. Någon ny avsättning har inte gjorts sedan dess 
eftersom reserven bedömts tillräcklig för att klara en normal konjunkturnedgång. 
Samma bedömning görs avseende 2021. 

I årsredovisningen dras slutsatser om utmaningar och behov av fortsatt arbete med 
bakgrund av det som redovisas i årsredovisningen. De slutsatser och utmaningar 
som beskrivs i årsredovisningen förutsätts att kommunstyrelsen omhändertar i sin 
roll att leda och samordna kommunens arbete. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2022.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2022, § 65, 

där följande föreslås: 

Årsredovisningen 2021 för Marks kommun godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs inte för räkenskapsåret 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 4,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, 

beloppet avser statsbidraget Skolmiljarden 2022. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att verka för att följa budget för 
investeringsprojekten. 

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall utifrån beslut i samband med 
delårsrapporten noteras. 

Statusrapporten över uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Miljönämnden får disponera 60 000 kronor ur naturvårdsfonden för att vaccinera 

kvarvarande almar i kommunen. Beloppet tillförs Miljönämnden genom en flytt av 

budget från kommunreserven 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund, HR-controller Niklas Angmyr och 

tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Nämnder och styrelser 

_____________________ 
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§ 49/2022   Dnr: KS 2021-559 

Överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 45,7 miljoner 
kronor från 2021 till 2022, fördelade på följande projekt: 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2021 

Utfall 

2021 

Av-

vikels

e 

Begärd 

ombudget

ering 

Utbyggnad VA 

Almered 
12 980 9 450  1 875 7 575 7 575 

VA-sanering 

Kvarnvägen/Skörde

gatan 

17 300 15 044 3 313 11 731 11 731 

Risäng vattenverk 

ombyggnad 

lågreservoar och 

processförnyelse 

9 500 9 000 654 8 346 8 346 

Processförnyelse 

Skene avlopps-

reningsverk 

16 000 800 419 381 381 

Nybyggnation 

Björketorps 

avloppsreningsverk 

15 100 699 46 653 653 

Renovering 

bassänger, 

byggnader Skene 

avloppsreningsverk 

34 000 5 000 723 4 277 4 277 

Ny- och ombyggnad 

Skene vattenverk 
58 000 3 355 820 2 535 2 535 

Överföringsledning 

Sätila-Flohult-

Dyrenäs 

19 735 6 000 2 409 3 591 3 591 

Nybyggnad 

Lyckeskolan 
309 500 309 500 294 902 14 598 3 500 

Underhåll och 

lokalkompletteringar 

Kinnaborg 

vårdcentral 

9 000 9 000 5 866 3 134 3 134 

SUMMA     45 723 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och 

servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 10 

miljoner kronor, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för 
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projektet fastställs. I övrigt prioriterar nämnderna sina investeringsbehov inom de 

givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns 

en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större 

investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det 

finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given 

investeringsram innan överföring begärs. 

Överföring av budget för teknik- och servicenämndens investeringsprojekt 

Kommunens investeringsbudget 2021 uppgick till 636 miljoner kronor. Av denna 

summa utgjorde teknik- och servicenämndens investeringsbudget 583,5 miljoner 

kronor. Teknik- och servicenämnden begär att 45,7 miljoner kronor ombudgeteras 

till 2022. Enligt inkommen begäran om överföring är följande projekt aktuella: 

 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2021 

Utfall 

2021 

Av-

vikels

e 

Begärd 

ombudgeter

ing 

Utbyggnad VA 

Almered 
12 980 9 450  1 875 7 575 7 575 

VA-sanering 

Kvarnvägen/Skörde

gatan 

17 300 15 044 3 313 11 731 11 731 

Risäng vattenverk 

ombyggnad 

lågreservoar och 

processförnyelse 

9 500 9 000 654 8 346 8 346 

Processförnyelse 

Skene avlopps-

reningsverk 

16 000 800 419 381 381 

Nybyggnation 

Björketorps 

avloppsreningsverk 

15 100 699 46 653 653 

Renovering 

bassänger, 

byggnader Skene 

avloppsreningsverk 

34 000 5 000 723 4 277 4 277 

Ny- och ombyggnad 

Skene vattenverk 
58 000 3 355 820 2 535 2 535 

Överföringsledning 

Sätila-Flohult-

Dyrenäs 

19 735 6 000 2 409 3 591 3 591 

Nybyggnad 

Lyckeskolan 
309 500 309 500 294 902 14 598 3 500 

Underhåll och 

lokalkompletteringar 

Kinnaborg 

vårdcentral 

9 000 9 000 5 866 3 134 3 134 

SUMMA     45 723 
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Som framgår i tabellen är det likt tidigare år mestadels för investeringsprojekt i den 

taxefinansierade verksamheten som budgeten behöver flyttas med till nästa år. Att 

tidplanen för projekten ovan förskjutits förklaras framför allt av brist på såväl egen 

personal för projektledning samt konsulter för projektering.  

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 februari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2022, § 66, 

där följande föreslås: 

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 45,7 miljoner 
kronor från 2021 till 2022, fördelade på följande projekt: 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2021 

Utfall 

2021 

Av-

vikels

e 

Begärd 

ombudget

ering 

Utbyggnad VA 

Almered 
12 980 9 450  1 875 7 575 7 575 

VA-sanering 

Kvarnvägen/Skörde

gatan 

17 300 15 044 3 313 11 731 11 731 

Risäng vattenverk 

ombyggnad 

lågreservoar och 

processförnyelse 

9 500 9 000 654 8 346 8 346 

Processförnyelse 

Skene avlopps-

reningsverk 

16 000 800 419 381 381 

Nybyggnation 

Björketorps 

avloppsreningsverk 

15 100 699 46 653 653 

Renovering 

bassänger, 

byggnader Skene 

avloppsreningsverk 

34 000 5 000 723 4 277 4 277 

Ny- och ombyggnad 

Skene vattenverk 
58 000 3 355 820 2 535 2 535 

Överföringsledning 

Sätila-Flohult-

Dyrenäs 

19 735 6 000 2 409 3 591 3 591 

Nybyggnad 

Lyckeskolan 
309 500 309 500 294 902 14 598 3 500 

Underhåll och 

lokalkompletteringar 

Kinnaborg 

vårdcentral 

9 000 9 000 5 866 3 134 3 134 

SUMMA     45 723 
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 

 

  



Sida 13(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-03-30   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 50/2022   Dnr: KS 2021-559 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande projekt godkänns:  

• Överföringsledning Skene-Berghem – budgetavvikelse -0,9 miljoner 
kronor,  

• GC-väg Berghem-Skene – budgetavvikelse +0,5 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i samband med beslut om sin årsrapport för 2021 
även godkänt följande slutredovisningar av investeringsprojekt;  

• Överföringsledning Skene-Berghem – budgetavvikelse -0,9 miljoner 
kronor,  

• GC-väg Berghem-Skene – budgetavvikelse +0,5 miljoner kronor. 

Projektens genomförande och ekonomiska utfall beskrivs och analyseras per 
respektive projekt i rapporten Slutredovisning Projekt 2021, vilken bifogas detta 
ärende.  

Rapporten visar att båda projekten färdigställts med goda resultat och mindre 
avvikelser mot budget.    

Investeringsprojekt som överstiger 10 miljoner kronor ska slutredovisas enligt 
riktlinjer för investeringar, de aktuella projekten är emellertid startade med tidigare 
bestämmelse som innebar att 125 basbelopp, cirka 5,9 miljoner kronor, 
slutredovisas till kommunfullmäktige.  

Teknik- och servicenämnden har godkänt slutredovisningarna i §24/2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 februari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2022, § 67, 

där följande föreslås: 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande projekt godkänns:  

• Överföringsledning Skene-Berghem – budgetavvikelse -0,9 miljoner 
kronor,  

• GC-väg Berghem-Skene – budgetavvikelse +0,5 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

______________________ 
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§ 51/2022   Dnr: KS 2022-133 

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2022 för dotterbolagen 

i Spinnerskankoncernen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktion till 

ombuden vid årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och 

Marks Fastighets AB. 

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets vinst, 

sammantaget 191 450 469 kronor görs utdelning med 510 400 kronor till 

aktieägaren, motsvarande 1,16 kronor per aktie och 190 940 069 kronor 

balanseras i ny räkning. 

För Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets förlust, 

sammantaget 23 956 301 kronor görs utdelning med 400 000 kronor till 

aktieägaren, motsvarande 9,76 kronor per aktie och 23 556 301 kronor balanseras 

i ny räkning. 

För Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets vinst, 

sammantaget 14 184 812 kronor görs likvid utdelning med 200 000 kronor till 

aktieägaren, motsvarande 4,00 kronor per aktie samt bokföringsmässig utdelning 

med 1 968 000 kronor avseende reglering av interna mellanhavanden och 

12 016 812 kronor balanseras i ny räkning. 

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 

PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelser och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med 

arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 

ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av 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 Marks Energi AB (tidigare Mark Kraftvärme AB) 

omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna 

utgår avseende 2022 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks 

Fastighets AB och 20 timmar för Mars Energi AB. 

Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer i 

kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende 
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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. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 

styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 

Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Marks Energi AB. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer bereds 

av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

Enligt bolagsordningarna för de dotterbolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska 

följande beslut tas på årsstämmorna; 

 

• fastställelse av resultat- och balansräkning 

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

• ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

• fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna 

• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant 

 

Utöver det ska även styrdokument som är gemensamma för kommunkoncernen 

och som gäller för bolagen fastställas av årsstämman. 

 

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren 

givna instruktioner.  

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 mars 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktion till 

ombuden vid årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och 

Marks Fastighets AB. 

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets vinst, 

sammantaget 191 450 469 kronor görs utdelning med 510 400 kronor till 

aktieägaren, motsvarande 1,16 kronor per aktie och 190 940 069 kronor 

balanseras i ny räkning. 

För Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets förlust, 

sammantaget 23 956 301 kronor görs utdelning med 400 000 kronor till 
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aktieägaren, motsvarande 9,76 kronor per aktie och 23 556 301 kronor balanseras 

i ny räkning. 

För Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets vinst, 

sammantaget 14 184 812 kronor görs likvid utdelning med 200 000 kronor till 

aktieägaren, motsvarande 4,00 kronor per aktie samt bokföringsmässig utdelning 

med 1 968 000 kronor avseende reglering av interna mellanhavanden och 

12 016 812 kronor balanseras i ny räkning. 

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 

PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelser och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med 

arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 

ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av 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 Marks Energi AB (tidigare Mark Kraftvärme AB) 

omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna 

utgår avseende 2022 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks 

Fastighets AB och 20 timmar för Mars Energi AB. 

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. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 

styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 

Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Marks Energi AB. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer bereds 

av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Jäv  

Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (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 Gunnar Nilsson (S), för Ulf Dahlberg (S) tjänstgör 

Arvid Eklund (S), för Stefan Brunander (C) tjänstgör Gisella Olsson (C), och för 

Glenn Glansin (SD) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M).   
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Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktion till 

ombuden vid årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och 

Marks Fastighets AB. 

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets vinst, 

sammantaget 191 450 469 kronor görs utdelning med 510 400 kronor till 

aktieägaren, motsvarande 1,16 kronor per aktie och 190 940 069 kronor 

balanseras i ny räkning. 

För Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets förlust, 

sammantaget 23 956 301 kronor görs utdelning med 400 000 kronor till 

aktieägaren, motsvarande 9,76 kronor per aktie och 23 556 301 kronor balanseras 

i ny räkning. 

För Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen 

och balansräkningen fastställs. Av balanserade vinstmedel och årets vinst, 

sammantaget 14 184 812 kronor görs likvid utdelning med 200 000 kronor till 

aktieägaren, motsvarande 4,00 kronor per aktie samt bokföringsmässig utdelning 

med 1 968 000 kronor avseende reglering av interna mellanhavanden och 

12 016 812 kronor balanseras i ny räkning. 

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 

PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelser och lekmannarevisorer ska utgå i enlighet med 

arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 

ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av 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 Marks Energi AB (tidigare Mark Kraftvärme AB) 

omfattar 20 % respektive 14 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna 

utgår avseende 2022 för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks 

Fastighets AB och 20 timmar för Mars Energi AB. 

Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer i 

kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende 
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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. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 

styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 

Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Marks Energi AB. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer bereds 

av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Spinnerskan i Mark AB 

Ombuden vid årsstämmor 2022 för dotterbolagen 

______________________ 
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§ 52/2022   Dnr: KS 2022-134 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2022 för Viskastrand AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark att ge instruktion till styrelsen i Marks 

Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Viskastrand AB 

att fatta följande beslut: 

Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen och balansräkningen 

fastställs. Balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 10 372 583 

kronor, balanseras i ny räkning. 

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 

PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisor utgår inte särskilt för Viskastrand AB då 

det ingår i arvodet som utges för styrelsearbete och revisorsarbete för 

moderbolaget Marks Bostads AB. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 

styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 

bolaget. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

bereds av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

Enligt bolagsordningen för Viskastrand AB ska följande beslut fattas vid bolagets 

årsstämma: 

 

• 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  

                

Utöver det ska även styrdokument som är gemensamma för kommunkoncernen 

och som gäller för bolaget fastställas av årsstämman. 

 

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren 

givna instruktioner. 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 mars 2022.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark att ge instruktion till styrelsen i Marks 

Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Viskastrand AB 

att fatta följande beslut: 

Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen och balansräkningen 

fastställs. Balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 10 372 583 

kronor, balanseras i ny räkning. 

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 

PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisor utgår inte särskilt för Viskastrand AB då 

det ingår i arvodet som utges för styrelsearbete och revisorsarbete för 

moderbolaget Marks Bostads AB. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 

styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 

bolaget. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

bereds av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Jäv  

Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S) och Stefan Brunander (C) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

För Jessica Rodén (S) tjänstgör Gunnar Nilsson (S), för Ulf Dahlberg (S) tjänstgör 

Arvid Eklund (S), och för Stefan Brunander (C) tjänstgör Gisella Olsson (C). 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark att ge instruktion till styrelsen i Marks 

Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Viskastrand AB 

att fatta följande beslut: 

Den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen och balansräkningen 

fastställs. Balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 10 372 583 

kronor, balanseras i ny räkning. 
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Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 

PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisor utgår inte särskilt för Viskastrand AB då 

det ingår i arvodet som utges för styrelsearbete och revisorsarbete för 

moderbolaget Marks Bostads AB. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 

styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 

bolaget. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

bereds av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Spinnerskan i Mark AB 

Marks Bostads AB 

Ombudet vid årsstämma 2022 för Viskastrand AB 

____________________ 
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§ 53/2022   Dnr: KS 2022-132 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i 

Mark AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB: 

Den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2021 intagna 
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets vinst, 
sammantaget 45 573 512 kronor, balanseras i ny räkning.  

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 
PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med 
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 
ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av 
årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.   

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 dem upp till och med 66 års 
ålder. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 
styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 
bolaget.  

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
bereds av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

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 

 
Utöver det ska även styrdokument som är gemensamma för kommunkoncernen 
och som gäller för bolaget fastställas av årsstämman. 
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Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar 
beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 mars 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB: 

Den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2021 intagna 
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets vinst, 
sammantaget 45 573 512 kronor, balanseras i ny räkning.  

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 
PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med 
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 
ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av 
årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.   

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 dem upp till och med 66 års 
ålder. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 
styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 
bolaget.  

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
bereds av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Jäv 

Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Inga-Maj 

Krüger (SD) och Jan Karlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 

beslut i ärendet.  

För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Jessica Carlund (C), för Tomas Johansson (M) 

tjänstgör Pär-Erik Johansson (M), för Tomas Ekberg tjänstgör Gunnar Nilsson (S), 

och för Inga-Maj Krüger (SD) tjänstgör Lennart Svensson (SD).  

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB: 

Den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2021 intagna 
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets vinst, 
sammantaget 45 573 512 kronor, balanseras i ny räkning.  

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas Johansson, 
PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med 
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande respektive vice 
ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 3,5 procent av 
årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.   

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 dem upp till och med 66 års 
ålder. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga 
styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2022” fastställs som gällande för 
bolaget.  

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
bereds av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Spinnerskan i Mark AB 

Ombudet vid årsstämma 2022 för Spinnerskan i Mark AB 

_____________________ 
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§ 54/2022   Dnr: KS 2021-559 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Viskastrand AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet Mark Kraftvärme AB (blivande Marks Energi AB) har bedrivit under 
2021 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Marks Fastighets AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2021 bedöms ha 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 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 ändamålet 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 Spinnerskankoncernen: Spinnerskan i 
Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB (blivande Marks Energi AB) och 
Marks Fastighets AB samt Viskastrand AB, som är dotterbolag till Marks Bostads 
AB. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 mars 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Viskastrand AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
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Den verksamhet Mark Kraftvärme AB (blivande Marks Energi AB) har bedrivit under 
2021 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Marks Fastighets AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2021 bedöms ha 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Jäv  

Jessica Rodén (S), Ulf Dahlberg (S), Stefan Brunander (C), Lena Ferm Hansson (C), 
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Inga-Maj Krüger (SD), 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 Gunnar Nilsson (S), för Ulf Dahlberg (S) tjänstgör 
Arvid Eklund (S), för Stefan Brunander (C) tjänstgör Gisella Olsson (C), för Lena 
Ferm Hansson (C) tjänstgör Jessica Carlund (C), för Tomas Johansson (M) tjänstgör 
Pär-Erik Johansson (M), för Tomas Ekberg (M) tjänstgör Efkan Üstündag (S), och 
för Inga-Maj Krüger (SD) tjänstgör Pontus Johansson (C).  

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande 

Den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Viskastrand AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet Mark Kraftvärme AB (blivande Marks Energi AB) har bedrivit under 
2021 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Marks Fastighets AB har bedrivit under 2021 bedöms ha varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2021 bedöms ha 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 
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Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Viskastrand AB 
Marks Energi AB 
Marks Fastighets AB 
Valda revisorer 

_______________ 
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§ 55/2022   Dnr: KS 2022-123 

Årsredovisning 2021 - Sjuhärads samordningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns.  

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse 
för året 2021. Förbundets medlemmar ska, var för sig, pröva frågan om styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet. 

Sjuhärads samordningsförbund har till uppgift att svara för finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabilitering. Den finansiella samordningen sker inom det geografiska området för 
de i Sjuhärads kommunalförbund ingående kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. I 
samordningsförbundet ingår utöver kommunerna i Sjuhärad parterna 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.  

Ägarparterna bidrar med var sin del till medlemsfinansieringen. Kommunernas 
andel är i relation till befolkningsmängd, varav Mark bidrar med 0,77 miljoner 
kronor av förbundets totala 19 miljoner kronor. Utöver förbundets egna medel 
finansieras även förbundets aktiviteter med drygt 10 miljoner kronor via Europeiska 
socialfonden, ESF. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 februari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2022, § 68, 

där följande föreslås:  

Årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns.  

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Jäv 

Leif Sternfedt (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

För Leif Sternfeldt (C) tjänstgör Pontus Johansson (C).  



Sida 30(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-03-30   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Sjuhärads samordningsförbund 

____________________ 
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§ 56/2022   Dnr: KS 2021-624 

Svar på medborgarförslag om inköp och utlåning av 

grävlingsfällor 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun ser inte att skyddsjakt på enskilds mark är en kommunal 

angelägenhet och avslår därför medborgarförslaget om inköp och utlåning av 

grävlingsfällor.  

Ärendet 

Medborgarförslag om inköp och utlåning av grävlingsfällor inkom till 

kommunledningskontoret den 8 september 2020. Förslagsställaren föreslår att 

Marks kommun inköper en eller flera grävlingsfällor för kostnadsfri utlåning till 

medborgarna i kommunen. Han uppger att han har sett på nätet att det finns flera 

kommuner som har tjänsten. 

Kommunfullmäktige beslöt den 21 oktober 2021 att överlämna till 

kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

Kommunledningskontoret skickade den 7 december 2021 ärendet till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att få miljönämndens synpunkter på 

medborgarförslaget. 

Miljönämndens beslut med yttrande från den 3 februari 2022, § 6 2022, inkom till 

kommunledningskontoret den 10 februari 2022. Nämnden anser att skyddsjakt på 

enskilds mark inte är en kommunal angelägenhet och avstyrker därför förslaget om 

inköp och utlåning av grävlingsfällor. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 februari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 mars 2022, § 56, där 

följande föreslås:  

Marks kommun ser inte att skyddsjakt på enskilds mark är en kommunal 

angelägenhet och avslår därför medborgarförslaget om inköp och utlåning av 

grävlingsfällor.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  
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Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren. 

_____________________ 
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§ 57/2022   Dnr: KS 2022-88 

Namnbyte av verksamhetsområde för allmän vatten- och 

avloppsförsörjning, Stora Öresjö 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområdet för allmän vatten- och avloppsförsörjning, delen avseende 

Öresjö, fastställt av kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 108 byter namn till 

Stora Öresjö. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 9/2022, den 27 januari 2022, beslutat 

om mindre utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stora 

Öresjö. Den mindre utökningen omfattar 6 fastigheter i nära anslutning till befintligt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Öresjö. Under sammanträdet 

diskuterades namnet på det befintliga verksamhetsområdet som föreslås byta 

namn till Stora Öresjö. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 15 februari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 februari, § 49, där 

följande föreslås:  

Verksamhetsområdet för allmän vatten- och avloppsförsörjning, delen avseende 

Öresjö, fastställt av kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 108 byter namn till 

Stora Öresjö. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_____________________ 
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§ 58/2022   Dnr: KS 2021-680 

Marks kommuns svar på Länsstyrelsen i Halland remiss om 

program för räddningstjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Remissvar sänds till Länsstyrelsen enligt upprättat förslag.  

Ärendet 

Länsstyrelsen i Hallands remiss (452-9608-2021.) omfattar det program för 

räddningstjänst vid kärnteknisk olycka som länsstyrelsen är ålagd att ha enligt Lag 

om skydd mot olyckor. Programmet rör huvudsakligen förhållanden i Hallands län 

men påverkar Marks kommun eftersom kommunen ges uppgifter i planeringsskedet 

och vid en händelse styrs av räddningsledarens beslut. Programmet är framtaget i 

samråd med myndigheter, Länsstyrelsen i Västra Götaland och de kommuner som 

omfattas av den inre och yttre beredskapszonen. 

Programmet består av ett huvuddokument och 7 delplaner för olika verksamheter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars, § 70, där 

följande föreslås:  

Remissvar sänds till Länsstyrelsen enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.   

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen i Halland 

_____________________ 
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§ 59/2022   Dnr: KS 2022-97 

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjerna för inköp och upphandling ändras enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om direktupphandling har ändrats från 

och med den 1 februari 2022. Kommunens riktlinjer för inköp och upphandling 

behöver revideras med anledning av den ändrade lagstiftningen. I samband härmed 

har riktlinjerna även setts över för att inkludera även de kommunala bolagen samt 

för att innehålla ytterligare skrivning avseende bekämpning av korruption, 

bedrägerier och andra oegentligheter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 februari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 mars 2022, § 57, där 

följande föreslås: 

Riktlinjerna för inköp och upphandling ändras enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag 

____________________ 
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§ 60/2022   Dnr: KS 2017-303 805 

Allmänt stöd till sociala företag  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen kan på olika sätt stödja sociala företag, men inte genom ekonomiskt 

bidrag, utan i stället genom avtal och exempelvis genom inköp av varor och 

tjänster som upphandlas eller genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Inom 

kommunen finns redan styrdokument för sådan hantering.  

Ärendet 

Socialnämnden har initierat ärende om att införa ett allmänt stöd till sociala företag 

och att förutsättningarna för hur ett sådant stöd ska utformas behöver utredas. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 februari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2022, § 71, 

där följande föreslås:  

Kommunen kan på olika sätt stödja sociala företag, men inte genom ekonomiskt 

bidrag, utan i stället genom avtal och exempelvis genom inköp av varor och 

tjänster som upphandlas eller genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Inom 

kommunen finns redan styrdokument för sådan hantering.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Socialnämnden 

___________________ 
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§ 61/2022   Dnr: KS 2021-366 

Förstudie för ny skola och förskola i Ubbhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Förstudie för ny förskola och skola i Ubbhult godkänns och teknik- och 

servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av projektet. 

Kommunstyrelsen beställer en förstudie kring skolans behov av lokal för 

idrottsundervisning samt ortens framtida behov och övriga nämnders analys av 

behov av gymnastiksal/idrottshall. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har arbetat fram en förstudie av projektet ny förskola 

och skola i Ubbhult. Barn- och utbildningsnämnden har i §68/2021 ställt sig positiva 

till förstudien och beslutat om följande inriktning för projektet vidare hantering: 

Ny förskola och skola placeras på befintlig skoltomt. 

Förskolan dimensioneras för 80 barn och skolan för 100 barn fördelade på 

årskurserna förskoleklass till årskurs 3. 

En studie av idrottshall görs tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och övriga 

nämnders analys av behovet utifrån framtida utveckling av Ubbhult. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 februari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2022, § 69, 

där följande föreslås: 

Förstudie för ny förskola och skola i Ubbhult godkänns och teknik- och 

servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av projektet. 

Kommunstyrelsen beställer en förstudie kring skolans behov av lokal för 

idrottsundervisning samt ortens framtida behov och övriga nämnders analys av 

behov av gymnastiksal/idrottshall. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och projektledare Erik Glansin 

redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 



Sida 38(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-03-30   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall 

till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

_____________________ 
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§ 62/2022   Dnr: KS 2022-13 

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson ger kommunstyrelsen information om 

nämndernas budgetförbrukning till och med februari månad. Riktvärdet är 16,7 

procent och budgetförbrukningen är 15,8 procent.   

Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om projektet Kaskad. 

Projektet löper på enligt tidsplan med planerad slutbesiktning i mitten av december 

2022, och planerad öppning för allmänheten i januari 2023. Projektet har en total 

budget om 143 miljoner kronor, och har hittills upparbetat 56 miljoner kronor. 

Arbetet med badhuset kan följas på Marks hemsida under Byggnytt Kaskad.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att information noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

____________ 
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§ 63/2022    

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar kommunstyrelsen om 

den interna lägesbilden med anledning av kriget i Ukraina. Samverkan sker tvärs 

över hela kommunorganisationen där förvaltningarna arbetar med att lösa och 

hantera dilemman som uppstår i det praktiska arbetet mellan den kommunala och 

statliga nivån.  

Som en del av Bästa barnkommun arrangeras Hackathon av Marks kommun i 

samarbete med Youth 2030 Movement den 1 april 2022, och får besök av 

skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S). Elevers egna frågor och idéer ska 

konkretiseras tillsammans med politiker och tjänstepersoner under Hackathon. 

Gällande Bästa företagskommun har näringslivsrådet inrättat fyra arbetsgrupper 

inom viktiga utvecklingsområden där samverkan mellan kommun och näringsliv är 

avgörande. De fyra arbetsgrupperna är Kompetensförsörjning, Infrastruktur/Väg 

156, Besöksnäring och Centrumutveckling.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att information noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 64/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Överenskommelse om 

Marknäring 2022 

Kommundirektör 2022-02-21 KS 2022-95-1 

Överenskommelse om försäljning 

av fastighet 

Exploateringsingenjör 2022-02-21 KS 2022-114-3 

Utvecklingspeng för byalagen i 

Marks kommun verksamhetsår 

2022 

Näringslivschef 2022-02-23 KS 2022-49-1 

Delegationsbeslut om tilldelning 

av jakträtt 

Exploateringsingenjör 2022-02-24 KS 2018-133 261-11 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-02-24 KS 2022-69-3 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2022-02-25 KS 2022-5-6 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-03-01 KS 2021-681-3 

Tillägg till överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Exploateringsingenjör 2022-03-07 KS 2020-253 258-8 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-03-07 KS 2022-94-3 

Markupplåtelseavtal Exploateringsavtal 2022-03-07 KS 2021-556-3 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2022-03-08 KS 2022-5-7 

Fastighetsdeklaration. Älekulla 

2:31 

Förvaltningschef 2022-03-10 KS 2022-16-1 

Lägenhetsarrende Förvaltningschef 2022-03-10 KS 2021-121 261-3 

Uppsägning av överenskommelse Exploateringsingenjör 2022-03-10 KS 2022-130-2 

Fastighetsdeklaration. Haby 2:50 

med flera 

Förvaltningschef 2022-03-10 KS 2022-16-2 

Fastighetsdeklaration. Torestorps 

Prästgård 1:70 med flera 

Förvaltningschef 2022-03-10 KS 2022-16-3 

Fastighetsdeklaration. Assberg 

3:36 

Förvaltningschef 2022-03-10 KS 2022-16-4 

Fastighetsdeklaration. Älekulla 

2:32 

Förvaltningschef 2022-03-10 KS 2022-16-5 

Fastighetsdeklaration. Torestorps 

prästgård 1:52 

Förvaltningschef 2022-03-10 KS 2022-16-6 

Fastighetsdeklaration. 

Amundagärde 1:51 

Förvaltningschef 2022-03-10 KS 2022-16-7 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-03-10 KS 2021-465-3 

Personuppgiftsbiträdesavtal Kommundirektör 2022-03-11 KS 2021-465-6 
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Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2022-03-14 KS 2016-72 255-7 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2022-03-16 KS 2021-5 057-1 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2022-03-16 KS 2021-5 057-2 

Avtal för gemensamt 

personuppgiftsansvar för tidigare 

insamlade uppgifter inom 

Ungdomsenkäten Lupp 

Kommundirektör 2022-03-17 KS 2021-218 83-11 

Programkostnadsavtal Kommundirektör 2022-03-17 KS 2019-802 218-9 

Val av ombud till Kommuninvest 

föreningsstämma 2022 

Ordförande 2022-03-17 KS 2022-178-2 

 

_________________  
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§ 65/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

A) Sammanträdesprotokoll 2022-03-01 Spinnerskan i Mark AB 

B) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv anst, Månad 2022-01 

C) Boråsregionen Direktionsprotokoll 2022-02-25 

D) Kallelse Direktionen 2022-02-25 med handlingar 

E) Kommunala funktionshinderrådets arbetsutskotts sammanträdesprotokoll § 

1-5 

F) Information om situation angående Covid-19 

G) Marks Energi AB Protokoll 2022-02-10 

H) Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

I) Kallelse SÄRF 2022-03-18 

J) TSN § 13/22 Svar på remiss: En förbättrad förpackningsinsamling 

K) Remissvar förpackningsinsamling 

L) Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

________________ 


