
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(39) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-03-17 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Kullavägen 42, Tostared, digitalt, klockan 08.30-15.45. Paus 

klockan 09.20-09.30, 14.20-14.30, 12.00-13.00.   

  
Beslutande S Jessica Rodén §§ 99-104, 106, 108-119 

 S Peter Landgren tjänstgör för Jessica Rodén § 105, 107 

 S Niklas Herneryd §§ 99-107, 109-119 

 S Christopher Thorsson (S) tjänstgör för Niklas Herneryd (L) § 

108 

 C Lena Ferm Hansson §§ 99-103, 105, 108-119  

 C Stefan Brunander tjänstgör för Lena Ferm Hansson § 104, 

106  

 M Tomas Johansson, klockan 08.30-09.00, §§ 99-104 

 M Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson §§ 105, 108-

119 

 KD Elise Arnell (KD) tjänstgör för Tomas Ekberg (M) § 106 

 KD Lars-Inge Andersson §§ 99-104, 106, 108-119  

 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson § 105 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Peter Landgren, klockan 08.50-15.45, §§ 99-104, 106, 108-

119 

 S Christopher Thorsson §§ 99-107, 109-119  

 C Stefan Brunander §§ 99-103, 105,  

 M Tomas Ekberg §§ 99-104 

 KD Elise Arnell §§ 99-104, 107-119 

   

   

  Ej tjänstgörande ordinarie 

 M Tomas Johansson §§ 111-119 

   

   

  Tjänstemän 

  Karin Hydén, tillförordnad kommundirektör  

  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 

  Kristian Johansson, tillförordnad ekonomichef §§ 100-110 

  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 100-110 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 100-110 

  Tomas Persson, ekonom §§ 100-110 

  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen §§ 113 

  Rasmus Torngard, förvaltningschef kultur- och fritidsförvalt-

ningen § 109 

  Marja-Leena Uitto Adolfsson, förvaltningschef teknik- och 
serviceförvaltningen § 109 

  Erik Glansin, projektledare § 109 
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  Malin Ankarstrand, enhetschef § 109 

  Mari Sandell Molander, förvaltningschef barn- och utbild-
ningsförvaltningen § 109  

  Lars Landrö, kanslichef §§ 111-112, 114, 116 

  Malin Nilsson, utredare §§ 111-112 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist § 114 

  Maria Sivedal, utredare § 116 

  Kennet Johnsson, miljöchef § 116 

  Martin Bertilsson, inköpschef § 115 

  Rebecca Björkman, upphandlare § 115 

  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 118 

  Pelle Pellby, HR-chef § 119 

   

   

  Övriga 

  Stefan Eglinger, seniorkonsult Stefan Eglinger AB § 113 

  Peter Albinson, verksamhetsutvecklare Green Protocol Insti-

tute § 117 

   

   

Utses att justera Lars-Inge Andersson 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 30 mars 2021 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 99-119 

  Ellen Player Pellby   

     

 Ordförande    

  Jessica Rodén  §§ 99-104, 106, 108-119 

     

 Justerande    

 Lars-Inge Andersson  §§ 99-104, 106, 108-119 

  

 Ordförande   

  Peter Landgren  §§ 105, 107 

   

 Justerare   

  Tomas Ekberg  §§ 105 

   

 Justerare   

  Elise Arnell  §§ 107 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 115, del av ordinarie sammanträde 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-17 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2021-03-19 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2021-04-10 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 

Underskrift   

                                           Ellen Player Pellby 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 99-114, 116-119 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-17 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2021-03-30 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2021-04-21 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 

Underskrift   

                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 99 
  
Årsredovisning 2020 för Marks kommun  § 100 

  

Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 samt utökning 
av investeringsanslag  

§ 101 

  
Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse § 102 

  
Räkenskapssammandrag 2020 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser  

§ 103 

  
Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stif-
telser 

§ 104 

  
Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2021 för dotterbolagen i 
Spinnerskan koncernen 

§ 105 

  
Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark 
AB  

§ 106 

  
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet  § 107 

  
Slutredovisning av investeringsprojekt 2021 § 108 
  
Skolprojekt i Skene - godkännande av förstudie och begäran om 
igångsättningstillstånd  

§ 109 

  
Ombyggnad och renovering av Kinnahallen - godkännande av för-
studie och ansökan om igångsättningstillstånd  

§ 110 

  
Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund 

 
§ 111 

  
Överenskommelse om samverkan för barn och ungas psykiska 
hälsa  

§ 112 

  
Avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156  § 113 

  

Information om kommunens rätt att meddela föreskrifter om för-
bud mot att vistas på särskilt angivna platser  

§ 114 

  
Upphandling av interimschefer och specialistkonsulter § 115 

  
Avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsme-
delsområdet mellan kommuner i Sjuhärad 

§ 116 

  

Styrgrupp för Marks kommuns vision  § 117 
  
Information om situationen angående Covid-19  § 118 
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Sommargåva 2021  § 119 
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§ 99/2021   

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärende angående sommargåva 2021 tillförs ärendelistan.  

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) anmäler extra ärende angående sommargåva 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  

________________ 
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§ 100/2021 Dnr 2020-580 042 

Årsredovisning 2020 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2020 för Marks kommun godkänns.  
 
Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsår 2020. 
 
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens upplysning om be-
hov av driftbudget och ny prognos för investeringsprojektet Skredrisk Hedbo. 
Nämnden ombeds inkomma med aktuellt läge och behov i samband med 
aprilrapporten. 
 
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens upplysning om sta-
tus och prognos för investeringsprojekten GC-väg och överföringsledning mel-
lan Skene och Berghem. 
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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 redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 
 
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.  
 
Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 101/2021 Dnr 2020-580 042 

Överföring av investeringsanslag från 2020 till 2021 samt utökning av 
investeringsanslag  
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Plan- och byggnadsnämnden får en investeringsram om 0,4 miljoner kronor 
för 2021 vilket motsvarar överskottet för 2020.  
 
Miljönämnden får en investeringsram om 0,4 miljoner kronor för 2021 vilket 
motsvarar överskottet för 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsram för 2021 utökas från 21 
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. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
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 

 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 
_______________ 
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§ 102/2021 Dnr 2021-134 046 

Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
- att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verk-
samheten 2020. 
- att årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas an-
svarsfrihet för verksamheten 2020. 
 
Årsredovisning 2020 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 103/2021 Dnr 2021-135 046 

Räkenskapssammandrag 2020 för av kommunstyrelsen förvaltade 
stiftelser 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
- att räkenskapssammandrag 2020 avseende stiftelser under kommunsty-
relsens förvaltning överlämnas till revisor för granskning. 
- att föreslå till kommunfullmäktige att räkenskapssammandrag 2020 avse-
ende stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att räkenskapssammandrag 2020 avseende stiftelser un-
der kommunstyrelsens förvaltning överlämnas till revisor för granskning. 
 
Räkenskapssammandrag 2020 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 
förvaltning godkänns. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 104/2021 Dnr 2021-136 043  

Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stif-
telser  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
- att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvars-
frihet för verksamheten 2020. 
- att räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stiftel-
ser godkänns.  
 
Jäv 
Lena Ferm Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
i ärendet. För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Stefan Brunander (C).  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser 
beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2020. 
 
Räkenskapssammandrag 2020 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser god-
känns. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 105/2021 Dnr 2021-169 107 

Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2021 för dotterbolagen i 
Spinnerskan koncernen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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 kom-
munens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avse-ende 
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. 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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-
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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), Lars-Inge Andersson (KD) och Stefan Brunander (C) an-
mäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. För Jessica 
Rodén (S) tjänstgör Peter Landgren (S) och för Lars-Inge Andersson (KD) 
tjänstgör Elise Arnell (KD).   
 
Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Ombudet vid årsstämma 2021 för Spinnerskan i Mark AB 
Spinnerskan i Mark AB  

________________ 
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§ 106/2021 Dnr 2021-168 107  

Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark 
AB  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2021 för Spinnerskan i Mark AB: 
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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 anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Stefan Brunander (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
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.   
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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. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Ombudet vid årsstämma 2021 för Spinnerskan i Mark AB 
Spinnerskan i Mark AB 

________________ 
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§ 107/2021 Dnr 2020-580 042 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

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. 

Förvaltningens förslag till 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. 
 
Jäv 
Jessica Rodén (S), Lena Ferm Hansson (C), Tomas Ekberg (M) och Stefan 
Brunander (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden konstaterar att på grund av jävsituationen är inte arbetsutskot-
tet beslutsmässigt och kan därmed inte fatta beslut i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan för-
slag till beslut och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Viskastrand AB 
Mark Kraftvärme AB 
Marks Fastighets AB 
Valda revisorer 

________________ 
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§ 108/2021 Dnr 2021-166 042 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2021  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande projekt godkänns:  
 
• utbyggnad VA-ledning Sjödal – budgetavvikelse -0,1 tkr,  
• utbyggnad VA-ledning Öresjö – budgetavvikelse -0,3 mnkr,  
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• 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 
 
Dagens sammanträde 
Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår följande: För att kompensera årets utökade inve-
steringsutgift inom gata/park/GC, med ökade kapitalkostnader som följd, 
uppmanas teknik- och servicenämnden att i möjligaste mån minska investe-
ringsutgiften i samma omfattning kommande år. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår följande: 
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 
 
Förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Ekbergs (M) 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 109/2021 Dnr 2021-166 042 

Skolprojekt i Skene - godkännande av förstudie och begäran om 
igångsättningstillstånd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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.  

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
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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. 
 
Förslaget antas.  
 
Protokollsanteckning, Lars-Inge Andersson (KD) och Tomas Ekberg (M) 
Moderaterna och Kristdemokraterna anser att små barn behöver mindre sko-
lenheter och vi tycker det är olyckligt att Markmajoriteten vill samla så många 
barn på samma plats, i något som liknar en storskola. I barn- och utbildnings-
nämnden röstades vårt förslag, en mer spridd skolstruktur, ned och för att 
inte försena den viktiga skolfrågan i Skene finner vi oss i den av majoriteten 
beslutade inriktningen.   
 
Expedieras slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 110/2021 Dnr 2021-166 042 

Ombyggnad och renovering av Kinnahallen - godkännande av förstu-
die och ansökan om igångsättningstillstånd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Igångsättningstillstånd ges för projektet enligt nivå ett, vilket innebär att be-
fintligt hus renoveras och byggs om med utgångspunkt i nivå ett. Bedömd in-
vesteringsutgift är 17 miljoner kronor. Frågan om utbyggnad enligt nivå två 
åter-remitteras till kultur- och fritidsnämnden för att utreda finansieringsfrå-
gan för denna del. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 
utfört en förstudie avseende renovering och underhåll av Kinnahallen. 
Förstudien har syftat till att tydliggöra hallens nuvarande skick och under-
hållsbehov. RISE har även gjort en statusinventering av huset som en del av 
förstudien. Vidare utredningar krävs i samband med projektering eftersom ut-
förda utredningar pekat på att delar av konstruktionen behöver åtgärdas ur 
fuktsynpunkt.  
 
I samband med förstudien har ett önskemål om större yta för cafeteria lyfts 
fram av Marbo basket, som studerats som ett alternativ i avvaktan av nöd-
vändiga beslut från kultur- och fritidsnämnden. Beräknad investeringsutgift 
uppgår till 17 mnkr för grundprojektet med beräknad driftkostnadsökning om 
0,7 mnkr. Alternativet med utbyggd cafeteria beräknas addera 2,2 mnkr till 
gällande investeringsutgiften och 0,2 mnkr avseende driftkostnadsökningen. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projektet om-
byggnad och renovering av Kinnahallen enligt det av kultur- och fritidsnämn-
dens förordade förslaget med utbyggd cafeteria. Igångsättningstillståndet ges 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investerings-
budget från 15 mnkr till 19,2 mnkr. 
 
Driftkostnadsökningen från och med 2022 hanteras i budgetprocessen för 
2022-2025.   
 
Dagens sammanträde 
Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att igångsättningstillstånd ges för projektet enligt 
nivå ett, vilket innebär att befintligt hus renoveras och byggs om med ut-
gångspunkt i nivå ett. Bedömd investeringsutgift är 17 miljoner kronor. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 30(39) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-03-17 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Frågan om utbyggnad enligt nivå två återremitteras till kultur- och fritids-
nämnden för att utreda finansieringsfrågan för denna del.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Ekbergs (M) 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 111/2021 Dnr 2021-158 106  

Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns. 
 
Förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i Sjuhärads samordningsför-
bund beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Årsredovisning 2020 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns. 
 
Förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i Sjuhärads samordningsför-
bund beviljas ansvarsfrihet. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Sjuhärads samordningsförbund 

________________ 
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§ 112/2021 Dnr 2021-73 106 

Överenskommelse om samverkan för barn och ungas psykiska hälsa 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun ställer sig bakom Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

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 27 januari 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ställer sig bakom Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun ställer sig bakom Samverkan för 
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommu-
ner och Västra Götalandsregionen. 
 
Förslaget antas.   
 
Expedieras slutligt till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
___________________ 
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§ 113/2021 Dnr 2021-20 047  

Avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156 tecknas enligt upprättat för-
slag. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156 tecknas enligt upprättat för-
slag. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att avsiktsförklaring för medfinansiering av väg 156 
tecknas enligt upprättat förslag. 
 
Förslaget antas.   
 
Expedieras slutligt till 
Trafikverket 
Västra Götalandsregionen 
_____________________ 
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§ 114/2021 Dnr 2021-211 109 

Information om kommunens rätt att meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas på särskilt angivna platser  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   
 
Huruvida behovet av föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser finns fattas av kommunfullmäktige. 

 
Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist ger arbetsutskottet information om att 
regeringen har med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen (2021:4) och tillhö-
rande begränsningsförordning (2021:8) gett kommuner möjlighet att från och 
med den 11 mars 2021 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en 
park om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet att 
meddela föreskrifter om förbud ges till kommunen som sådan. I syfte att vid 
behov kunna tillämpa möjligheten att meddela föreskrifter på ett ändamålsen-
ligt sätt, föreslås att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att 
fatta sådana beslut.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår att huruvida behovet av föreskrifter om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser finns fattas av kommunfullmäktige.  
 
Förslaget antas.  
 
 
_____________________ 
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§ 115/2021 Dnr 2021-142 0522  

Upphandling av interimschefer och specialistkonsulter 

Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet avseende interimschefer och specialistkonsulter 
godkänns. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________________  _________________________ 
Jessica Rodén   Lars-Inge Andersson  
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Marks kommun  har behov av konsulter  som ska  fylla tillfälliga eller längre 
behov som uppstår till följd av exempelvis kortare eller längre arbetstoppar, 
anställd personals sjukdom, tjänstledighet, i väntan på nyrekrytering eller till-
fällig, specifik specialistkompetens som efterfrågas av verksamheten. För att 
kunna lösa dessa behov behöver det finnas ramavtal att avropa ifrån. 
 
Upphandlingsvärdet beräknas uppgå till 8 000 000kr fördelat över 4 år. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 4 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandlingsdokumentet avseende interimschefer och specialistkonsulter 
godkänns.  

Dagens sammanträde 

Upphandlare Rebecca Björkman redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att upphandlingsdokumentet avseende inte-
rimschefer och specialistkonsulter godkänns.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 

 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 36(39) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-03-17 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 116/2021 Dnr 2021-125 106 

Avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsme-
delsområdet mellan kommuner i Sjuhärad 

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att samråd har genomförts.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom att miljönämnden tecknar 
avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 
mellan kommuner inom Sjuhärad. 

Ärendet 
Miljönämnden beslutade den 4 februari 2021, § 6, att tillstyrka upprättat för-
slag på samverkansavtal inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedels-
området mellan kommuner i Sjuhärad. Miljönämnden beslutade att överlämna 
avtalet till kommunfullmäktige för beslut om godkännande. 
 
Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att samråd har genomförts.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom att miljönämnden tecknar 
avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 
mellan kommuner inom Sjuhärad. 
 
Dagens sammanträde 
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att samråd har genomförts.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom att miljönämnden tecknar 
avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 
mellan kommuner inom Sjuhärad. 
 
Förslaget antas.   
 
Expedieras till 
Miljönämnden 
 
_____________________ 
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§ 117/2021  

Styrgrupp för Marks kommuns vision 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

 
Dagens sammanträde 
Verksamhetsutvecklare Green Protocol Institute Peter Albinsson ger arbetsut-
skottet information om visionsarbetet. 
 
En vision ska gälla både för det geografiska området och för 
kommunens organisation. Visionen ska ge en bild av en önskad framtid för 
Marks kommun och ligga till grund förkommunens strategiska planering, samt 
ge vägledning och energi för kommunens framtida utvecklingsarbete. Uppdra-
get med att arbeta fram en ny vision för Marks kommun ska vara klart senast 
30 juni 2021.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
 
_____________________ 
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§ 118/2021  

Information om situationen angående Covid-19  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

 
Dagens sammanträde 
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger arbetsutskottet information 
om situationen angående Covid-19.  
 
Översikten av nuläget i förvaltningar och bolag visar att det råder fortsatt  
måttlig påverkan i Marks kommun. Per vecka nio ökade smittspridningen i  
Västra Götalandsregionen, samt konstaterad smitta av fågelinfluensa vid  
kommungränsen. Vaccinering av invånare i Västra Götalandsregionen fram till  
vecka åtta presenteras, 7,3 % av invånarna i Västra Götaland fått minst en  
dos vaccin, 3,2 % har fått två doser.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
 
_____________________ 
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§ 119/2021 Dnr 2021-212 059  

Sommargåva 2021 

Arbetsutskottets beslut 
 
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 
Tomas Johansson (M) lyfter fråga huruvida möjligheten finns att kommunens 
medarbetare ska få en sommargåva, som tack för fortsatt bra utfört arbete i 
rådande pandemi.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att till kommunsty-
relsen den 31 mars 2021 återkomma med förslag till beslut avseende som-
margåva 2021 i form av presentkort till kommunens medarbetare. 
 
Förslaget antas.  
 
_____________________ 
 


