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Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 - 12.00 

5 Tommy Karlsryd tjänstgör för Pauli Kuitunen (5) 
C Anders Andersson 
L Anders Almqvist 
M Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson (M) 
SD Jarl Krüger 

E1' tiänstqörande ersättare 
C Lena Ferm Hansson 
SD Bjarne Andersen 

Övriga 
KD Lars-Inge Andersson, vice ordförande Marks Bostads AB 

kl. 09.30-12.00 §§ 13-26/22 /fp amma 
S Rolf Wallerdal, ordförande Mark Kraftvärme AB 

kl. 09.30-12.00 §§ 13:26' 2?/7y W,9p3,y 
M Bengt Ferm, vice ordförande Mark Kraftvärme AB 

kl. 09.30-12.00 §§ 13-26 Z?/m ,50/9ny 
C Tommy Västerteg, ordförande Marks Fastighets AB 

kI. O9.30-12.00 §§ 13-,2/6”?/?/Zp 99,905” 
M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande Marks Fastighets AB 

kl. 09.30-12.00 §§ 13-;6 z? /777' amma 

Peter Sjöberg, revisor PwC kl. 09.30-10.00 §§ 13-14 
Tomas Johansson, revisor PwC kl. 09.30-10.00 § 13-14 
Eva Ryberg, lekmannarevisor kl. 08.30-11.15 §§ 1-18 

Bm 
Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan i Mark 
AB och Marks Fastighets AB 
Svante Dahlquist, verkställande direktör Marks Bostads AB 
kl. 09.30-12.00 §§ 131262? /TP ;way/M 
Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme 
AB kl. 09.30-12.00 §§ 13326' ø? /T/ 99/4472; 
Lena Arvidsson, redovisningschef 
Tomas Persson, ekonom 

Tommy Karlsryd 

Kommunhuset, Kinna 

må /mah §§ 1 - 27 

Tom 

,lf/erg) Anders A 

/ , 

Tommy Karl/sryd 

| 

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Spinnerskan i Mark AB 

Sammanträdesdatum 2019-03-07 

Datum för anslags Zä/Q' 03_ ,g 
uppsättande 

Datum för anslags Zâ/å/ ,_âq, 06) 
nedtagande 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift ..... 
7;' M2 ....... ?mean ......................... 

Justerandes 5% Utdragsbestyrkande



U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(37) 
Spinnerskan i Mark AB 
2019-03-07 

Innehållsförteckning 

Val av mötesordförande § 1 

Presentation av ledamöter, ersättare och tjänstemän § 2 

Val av sekreterare § 3 

Fastställande av dagordning § 4 

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 5 

Tidplan för styrelsemöten 2019 - möjlighet för nya sty- 
relsen attjustera § 6 

Ekonomisk rapportering löpande § 7 

Digitaliseringsuppdrag tiII dotterbolagen i Spinnerskan i 

Mark AB § 8 

Översyn av ägardirektiv § 9 

Arbetsordning för styrelsen § 10 

VD-instruktion § 11 

Instruktion för ekonomisk rapportering § 12 

Presentation av ledamöter, ersättare och tjänstemän § 13 

Tidplan för styrelsemöten 2019 - möjlighet för nya sty- 
relsen att justera § 14 

Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner § 15 

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks 
Bostads AB § 16 

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark 
Kraftvärme AB § 17 

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks 
Fastighets AB § 18 

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spin- § 19 
nerskan i Mark AB 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet § 20 

Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotter- 
bolag § 21 

J usterandes 
X1 (2 Utdragsbestyrkande
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Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstäm- 
mor avseende styrdokument 

Instruktioner tiII ombuden vid dotterbolagens årsstäm- 
mor, övriga instruktioner 

Budget 2019 fastställd av respektive bolagsstyrelse 

Mark Kraftvärme Stadsnät 

Övriga frågor 

Nästa sammanträde 

§22 

§23 

§24 

§25 

§26 

§27 

Justerandes ign “/ Utdragsbestyrkande 
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§ 1/2019 

Val av mötesordförande 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Anders Andersson utses till mötesordförande för dagens möte. 

Dagens sammanträde 

Vid dagens möte har inte ordförande Pauli Kuitunen eller vice ordförande 
Tomas Johansson möjlighet att närvara. Därför utses en ledamot till mö- 
tesordförande. 

Beslutsgång 

Styrelsen föreslår att Anders Andersson väljs till mötesordförande för dagens 
möte. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandefäsjgn ,/' Utdragsbestyrkande 
l , / 

v- //L
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§ 2/2019 

Presentation av ledamöter, ersättare och tjänstemän 

Eftersom det i och med ny mandatperiod är en delvis ny styrelse i Spinners- 
kan i Mark AB, presenterar sig ledamöter, ersättare och tjänstemän kortfattat. 

Justerandes 

åå: 6%“ Utdragsbestyrkande
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§ 3/2019 

Val av sekreterare 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Ekonom Tomas Persson vid kommunledningskontorets ekonomienhet utses till 
sekreterare. 

Dagens sammanträde 

Tommy Karlsryd (S) lyfter frågan om formellt val av sekreterare. 

Beslutsgâng 

Ordföranden föreslår att ekonom Tomas Persson vid kommunledningskon- 
torets ekonomienhet utses till sekreterare. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande år“
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§ 4/2019 

Fastställande av dagordning 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. 

Dagens sammanträde 

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens 
möte. 

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Mats Lilienberg kommenterar 
och förklarar förändring i kallelsen där styrelsen för koncernbolaget Spinners- 
kan i Mark AB startar sitt möte kl. 08.30, medan presidie och Vd för respek- 
tive dotterbolag närvarar fr 0 m kl. 09.30. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen 
fastställs. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 5/2019 

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Protokollet från den 6 december 2018 läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 

Sammanträdesprotokollet från den 6 december 2018 finns publicerat på 
Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår i kallelsen till dagens sty- 
relsemöte. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att protokollet från den 6 december 2018 läggs till hand- 
Iingarna. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 6/2019 

Tidplan för styrelsemöten 2019 - möjlighet för nya styrelsen attju- 
stera 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Frågan om tid för styrelsemöte flyttas fram till första punkt när presidie och 
Vd för respektive dotterbolag deltar kl. 09.30. 

Ärendet 

Vid föregående styrelsemöte fastställdes tidplan för styrelsemöten i Spinners- 
kan i Mark AB 2019 med noteringen att styrelsen för den nya mandatperioden 
ges möjlighet att revidera tidplanen vid sitt första styrelsemöte. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden ställer fråga om det finns önskemål om förändringar. 

Anders Almqvist (L) framför önskemål att tid för styrelsemöte ändras till efter- 
middag aIt. kväll. 

Tommy Karlsryd (S) föreslår att frågan om tid för styrelsemöte flyttas fram till 
första punkt när presidie och Vd för respektive dotterbolag deltar kl. 09.30. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att frågan om tid för styrelsemöte flyttas fram till första 
punkt när presidie och Vd för respektive dotterbolag deltar kl. 09.30. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes si n , Utdra sbest rkande g 

Å MÅL
9 V
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§ 7/2019 

Ekonomisk rapportering löpande 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

För Spinnerskan i Mark AB görs en löpande ekonomisk rapportering i Netpub- 
licator för samtliga månader utom januari. 

Ärendet 

Möjlighet till en löpande ekonomisk rapportering månadsvis, och vad rappor- 
ten i så fall ska bestå av, har diskuterats. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson lyfter frågan om möjlighet till en löpande 
ekonomisk rapportering månadsvis och vad rapporten i så fall ska bestå av. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att det för Spinnerskan i Mark AB görs en löpande eko- 
nomisk rapportering i Netpublicator för samtliga månader utom januari. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign K, [7 Utdragsbestyrkande 

2» </ L
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§ 8/2019 

Digitaliseringsuppdrag till dotterbolagen i Spinnerskan i Mark AB 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Spinnerskan i Mark AB framför ett önskemål att dotterbolagen i Spinnerskan- 
koncernen genomför en utredning med syfte att tydliggöra ett utökat fokus 
samt inriktning mot digitalisering av respektive bolags tjänster. Önskemålet 
är att respektive dotterbolags styrelse ska ta fram en lista med tio priorite- 
rade förslag på utvecklingsinsatser som ger störst effektiviserings- och/eller 
nytta till individ och samhället samt redovisa sina prioriterade förslag till ut- 
vecklingsuppdrag vid styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB den 11 juni. 

Mark Fastighets AB undantas detta önskemål då bolaget enligt beslut i kom- 
munfullmäktige ska avvecklas. 

Spinnerskan i Mark AB undersöker de formella förutsättningarna i ärendet 
samt dess finansiering. 

Ärendet 

Till dagens styrelsemöte har verkstäIlande direktör Spinnerskan i Mark AB 
Mats Lilienberg lämnat ett förslag till dotterbolagen i koncernen avseende ut- 
vecklingsuppdrag inom digitalisering av bolagens tjänster. 

Spinnerskan i Mark AB disponerar enligt budget 500 000 kronor under 2019 
som kan tilldelas dotterbolagen i extra medel för utvecklingsinsatserna. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 28 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Mats Lilienberg presenterar för- 
slaget enligt tjänsteskrivelsen. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Spinnerskan i Mark AB framför ett önskemål att dot- 
terbolagen i Spinnerskankoncernen genomför en utredning med syfte att tyd- 
liggöra ett utökat fokus samt inriktning mot digitalisering av respektive bolags 
tjänster. Önskemålet är att respektive dotterbolags styrelse ska ta fram en 
lista med tio prioriterade förslag på utvecklingsinsatser som ger störst effekti- 
viserings- och/eller nytta till individ och samhället samt redovisa sina priorite- 
rade förslag till utvecklingsuppdrag vid styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB 
den 11 juni. 

Justerandessign 

Å WL 
Utdragsbestyrkande/z
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Ordföranden föreslår att Mark Fastighets AB undantas detta önskemål då bo- 
laget enligt beslut i kommunfullmäktige ska avvecklas. 

Ordföranden föreslår att Spinnerskan i Mark AB undersöker de formella förut- 
sättningarna i ärendet samt dess finansiering. 

Styrelsen beslutar enligt förslagen. 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande 

Å 
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§ 9/2019 

Översyn av ägardirektiv 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

En översyn av ägardirektivet görs under 2019. Vid nästa styrelsemöte inform- 
eras om ärendet och en plan presenteras för hur arbetet ska bedrivas. 

Ärendet 

En översyn av ägardirektivet görs varje mandatperiod. Därutöver behöver en 
kontroll göras avseende överensstämmelse mellan formuleringar i ägardirekti- 
vet och formuleringar i bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att en översyn av ägardirektivet görs under 2019. Vid 
nästa styrelsemöte informeras om ärendet och en plan presenteras för hur ar- 
betet ska bedrivas. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign 

(år 

Utdragsbestyrkande
/ k
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§ 10/2019 

Arbetsordning för styrelsen 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Förslag till arbetsordning för styrelsen fastställs. 

Ärendet 

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en 
skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. 

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB har vid styrelsemöte 2018-03-01 fast- 
stäl|t arbetsordning för styrelsen att gälla för 2018. 

Det under 2018 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att 
det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har 
ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 5 mars 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till arbetsordning för styrelsen fastställs. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign 
V. 

Utdragsbestyrkandem
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§ 11/2019 

VD-instru ktion 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Förslag till VD-instruktion fastställs. 

Ärendet 

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en in- 
struktion för verkställande direktören. 

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB har vid styrelsemöte 2018-03-01 fast- 
ställt VD-instruktion att gälla för 2018. 

Det under 2018 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att 
det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har 
ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 5 mars 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till VD-instruktion fastställs. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign ,. Utdragsbestyrkande 

52* m
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§ 12/2019 

Instruktion för ekonomisk rapportering 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Instruktion för ekonomisk rapportering fastställs med tillägg av en paragraf 
om månadsvis ekonomisk rapportering för alla månader utom januari. 

Ärendet 

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen i ett aktiebolag varje år fastställa en in- 
struktion för ekonomisk rapportering. 

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB har vid styrelsemöte 2018-03-01 fast- 
ställt instruktion för ekonomisk rapportering att gälla för 2018. 

Det under 2018 fastställda dokumentet har granskats och bedömningen är att 
det inte finns något behov av revidering. Dokument där endast datum har 
ändrats bifogas för fastställande vid dagens styrelsemöte. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 5 mars 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att en paragraf om månadsvis ekonomisk rappor- 
tering för alla månader utom januari läggs till förslaget. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till instruktion för ekonomisk rapportering 
fastställs med tillägg av en paragraf om månadsvis ekonomisk rapportering 
för alla månader utom januari. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

9;_/1
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§ 13/2019 

Presentation av ledamöter, ersättare och tjänstemän 

Eftersom det i och med ny mandatperiod är delvis nya ledamöter och ersät- 
tare i styrelserna i Spinnerskankoncernen, presenterar sig ledamöter, ersät- 
tare och tjänstemän kortfattat. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

A7/



w Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(37) 
Spinnerskan i Mark AB 
2019-03-07 

§ 14/2019 

Tidplan för styrelsemöten 2019 - möjlighet för nya styrelsen attju- 
stera 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Ordföranden Spinnerskan i Mark AB får tillsammans med Vd i uppdrag att 
lämna förslag på tid för styrelsemötet i maj, men även för tider för styrelse- 
möten i övrigt. 

Ärendet 

Vid föregående styrelsemöte fastställdes tidplan för styrelsemöten i Spinners- 
kan i Mark AB 2019 med noteringen att styrelsen för den nya mandatperioden 
ges möjlighet att revidera tidplanen vid sitt första styrelsemöte. 

Enligt § 6 vid dagens styrelsemöte flyttas ärendet fram till kl. 09.30 då presi- 
die och Vd för respektive dotterbolag ansluter till mötet. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden ställer fråga om det finns önskemål om förändringar. 

Redovisningschef Lena Arvidsson informerar om önskemål från ordföranden 
att flytta styrelsemötet den 16 maj med tillhörande bolagsstämmor till den 21 
maJ. 

Anders Almqvist (L) framför önskemål att tid för styrelsemöte ändras till efter- 
middag aIt. kväll. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att ordförande Spinnerskan i Mark AB tillsammans 
med Vd får i uppdrag att lämna förslag på tider för styrelsemöten. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ordföranden Spinnerskan i Mark AB ti||sammans med 
Vd får i uppdrag att lämna förslag på tid för styrelsemötet i maj, men även för 
tider för styrelsemöten i övrigt. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15/2019 

Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Koncernrapport 2018 för Spinnerskan i Mark AB godkänns. 

Föreslagna bokslutsdispositioner för bokslutet 2018 fastställs enligt följande: 

Koncernbidrag från Mark Kraftvärme AB till Spinnerskan i Mark AB på 337 336 
kr. 

Mark Kraftvärme gör överavskrivningar om 9 115 185 kr. 

Ärendet 

Vid styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB den 6 december 2018 fattades be- 
slut om preliminära bokslutsdispositioner av resultatet 2018 i Spinnerskan- 
koncernen. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 22 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Revisor PwC Peter Sjöberg kommenterar årsbokslutet för respektive bolag och 
för koncernen samt svarar på frågor. I den revision som har genomförts för 
respektive bolag ingår att granska årsredovisningen, kontrollera vilka rutiner 
som finns, granska internkontrollen i bolaget samt föra diskussioner med led- 
ningen för bolaget. 

Enligt revisor PwC Peter Sjöberg ger samtliga årsredovisningar en rättvisande 
bild av respektive bolags finansiella ställning och resultat vid årets slut. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att koncernrapport 2018 för Spinnerskan i Mark AB god- 
känns. 

Ordföranden föreslår att föreslagna bokslutsdispositioner för bokslutet 2018 
fastställs enligt följande: 

Koncernbidrag från Mark Kraftvärme AB till Spinnerskan i Mark AB på 337 336 
kr. 

Mark Kraftvärme gör överavskrivningar om 9 115 185 kr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Styrelsen beslutar enligt förslagen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 16/2019 

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads 
AB 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Förslag till Marks Bostads AB:s styrelse avseende vinstdisposition att av ba- 
lanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget 149 965 061 kronor dela 
ut 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor er aktie, till aktieägaren och 
149 313 861 kronor balanseras i ny räkning. rsredovisningen 2018 i övrigt 
för Marks Bostads AB godkänns. 

Ärendet 

Styrelsen i Marks Bostads AB ska på styrelsemöte i mars besluta om förslag 
till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över. Kommun- 
fullmäktige fastställde 2015-04-23, § 47 ”Konsolideringsplan för Spinnerskan- 
koncernen”. I planen ingår att Marks Bostads AB ger utdelning till moderbola- 
get enligt § 3 i den så kallade Allbolagen. Utdelningen för 2018 blir enligt 
denna paragraf 651 200 kronor. 

Förslag till vinstdisposition blir med förutsättningarna i konsolideringsplanen 
att av balanserade vinstmedel och årets vinst, sammantaget 149 965 061 
kronor delas 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor per aktie, ut till ak- 
tieägaren och 149 313 861 kronor balanseras i ny räkning. 

Utdrag från årsredovisning för Marks Bostads AB har bifogats kallelsen. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Verkställande direktör Marks Bostads AB Svante Dahlquist presenterar årsre- 
dovisning 2018 för Marks Bostads AB. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att lämna förslag till Marks Bostads AB:s styrelse avse- 
ende vinstdisposition att av balanserade vinstmedel och årets vinst, samman- 
taget 149 965 061 kronor dela ut 651 200 kronor, motsvarande 1,48 kronor 
per aktie, till aktieägaren och 149 313 861 kronor balanseras i ny räkning. 
Årsredovisningen 2018 i övrigt för Marks Bostads AB godkänns. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign k/ Utdragsbestyrkande 
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§ 17/2019 

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme 
AB 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Den föreslagna vinstdispositionen för Mark Kraftvärme AB som innebär att ba- 
lanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 24 400 694 kronor, ba- 
lanseras i ny räkning, att koncernbidrag om 337 336 kr lämnas till Spinners- 
kan i Mark AB samt att årsredovisningen 2018 i övrigt för Mark Kraftvärme AB 
godkänns. 

Ärendet 

Styrelsen i Mark Kraftvärme AB ska på styrelsemöte i mars besluta om förslag 
till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över. 

Utdrag från årsredovisning för Mark Kraftvärme AB har bifogats kallelsen. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost presenterar års- 
redovisning 2018 för Mark Kraftvärme AB. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen för Mark Kraft- 
värme AB som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, samman- 
taget 24 400 694 kronor, balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om 
337 336 kr lämnas till Spinnerskan i Mark AB samt att årsredovisningen 2018 
i övrigt för Mark Kraftvärme AB godkänns. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande 
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§ 18/2019 

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets 
AB 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Den föreslagna vinstdispositionen för Marks Fastighets AB som innebär att ba- 
lanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 13 142 672 kronor, ba- 
lanseras i ny räkning samt att årsredovisningen 2018 i övrigt för Marks Fastig- 
hets AB godkänns. 

Ärendet 

Styrelsen i Marks Fastighets AB ska på styrelsemöte i mars besluta om förslag 
till disposition av det egna kapital som årsstämman förfogar över. 

Utdrag från årsredovisning för Marks Fastighets AB har bifogats kallelsen. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Verkställande direktör Marks Fastighets AB Mats Lilienberg presenterar årsre- 
dovisning 2018 för Marks Fastighets AB. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att den föreslagna vinstdispositionen för Marks Fastig- 
hets AB som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammanta- 
get 13 142 672 kronor, balanseras i ny räkning samt att årsredovisningen 
2018 i övrigt för Marks Fastighets AB godkänns. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 
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§ 19/2019 

Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i 

Mark AB ' 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Årsredovisning och koncernårsredovisning för Spinnerskan i Mark AB för rä- 
kenskapsåret 2018 med den föreslagna dispositionen som innebär att balan- 
serade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 45 925 283 kronor balans- 
eras i ny räkning, fastställs. 

Ärendet 

Årsredovisning för Spinnerskan i Mark AB har bifogats kallelsen. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att årsredoviosning och koncernårsredovisning för Spin- 
nerskan i Mark AB för räkenskapsaret 2018 med den föreslagna dispositionen 
som innebär att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 
45 925 283 kronor balanseras i ny räkning, fastställs. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign 
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§ 20/2019 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

De verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastig- 
hets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2018 bedöms ha varit 
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommu- 
nalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och ut- 
förts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är be- 
rörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskankoncernen: Spinnerskan i 

Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. 

Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB beslutade 2012-12-05, § 37 att: ”Styrel- 
serna för bolagen i Spinnerskankoncernen ska i protokollfört beslut i samband 
med fastställande av årsredovisningen rapportera om verksamheten i bolaget 
under föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna”. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att de verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraft- 
värme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 
2018 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för 
respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 
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§ 21/2019 

Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

TiII ombud och ersättare för ombuden vid bolagsstämmorna för perioden den 
28 mars 2019 - 27 mars 2020 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och 
Marks Fastighets AB utses de som kommunfullmäktige föreslår den 28 mars 
2019. 

Ärendet 

Ägaren till ett aktiebolag kan utse ombud som ska företräda ägaren vid bo- 
lagsstämman. När kommunen äger sina bolag direkt, utan ett moderbolag 
som mellanled, kan kommunfullmäktige själv direkt utse ombud till bolagens 
stämmor. När aktierna i bolagen ägs av ett moderbolag kan kommunfullmäk- 
tige inte längre utse ombud direkt eftersom bolagen ägs av moderbolaget. 
Ombud till bolagsstämmorna vid de av Spinnerskan i Mark AB helägda bola- 
gen utses istället av bolagets styrelse efter direktiv från kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige kommer den 28 mars 2019 att behandla ärende om att 
ge direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB avseende val av ombud till 
dotterbolagens bolagsstämmor. 

Bolagens årsstämmor planeras att hållas i maj. Efter styrelsemötet den 7 
mars 2019 finns inget styrelsemöte för Spinnerskan inplanerat innan årsstäm- 
morna. Spinnerskan i Mark AB väljer därför att utse dem till ombud som kom- 
munfullmäktige anger i beslut den 28 mars 2019. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att till ombud och ersättare för ombuden vid bolags- 
stämmorna för perioden den 28 mars 2019 _ 27 mars 2020 för Marks Bostads 
AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB utses de som kommunfull- 
mäktige föreslår den 28 mars 2019. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22/2019 

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor avseende 
styrdokument 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna vid Marks Bostads AB, Mark 
Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB att fastställa följande dokument. 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 
Budget 2019-2022 Kf 2018-12-17 212 

Vision och mål för Marks kommun 2019 Kf 2018-12-17 200 

Reglemente med bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda Kf 2018-06-20 109 

Revidering av folkhälsopolicy Kf 2018-03-28 39 

Program för uppföljning och insyn av 
verksamheter som utförs av privata 
utförare Kf 2018-12-17 201 

Riktlinjer för personuppgiftshantering Ks 2018-04-25 71 

Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna vid Marks Bostads AB, Mark 
Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB att fastställa revidering av följande 
dokument. 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 
Riktlinjer för sociala medier Ks 2018-04-25 70 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bo- 
lagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslutats 
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för 
kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen”. 

En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen beslutat om under 2018. Under förslag till beslut redovisas 
en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. 

Det är ägaren, det vill säga Spinnerskan i Mark AB, som genom sin styrelse 
ger instruktion till ombuden vid bolagens stämmor. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2019. 

Justerandes sign 
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Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ombuden vid bolagsstämmorna vid Marks Bostads 
AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB ges instruktion att fast- 
ställa följande dokument. 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 

Budget 2019-2022 Kf 2018-12-17 212 
VIS|on och mal for Marks kom- 

Kf 2018-12-17 200 
mun 2019 
Reglemente med bestämmelser 
om ersättning till kommunalt Kf 2018-06-20 109 
förtroendevalda 
Revidering av folkhälsopolicy Kf 2018-03-28 39 

Program för uppföljning och in- 
syn av verksamheter som utförs Kf 2018-12-17 201 
av privata utförare 
R|k_tl|nJer for personuppgiftshan- 

Ks 2018-04-25 71 
tenng 

Ombuden ges även instruktion att fastställa revidering av följande dokument. 

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum § 

Riktlinjer för sociala medier Ks 2018-04-25 70 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 
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§ 23/2019 

Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor, övriga in- 
struktioner 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Nedanstående instruktioner till ombuden gäller under förutsättning av att 
kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget inte 
fattar beslut som avviker från instruktionerna. 

Spinnerskan i Mark AB beslutar att ge följande instruktioner till ombuden vid 
årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks 
Fastighets AB: 

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispo- 
sitioner av vinst eller förlust: Protokollet från styrelsemöte i Spinnerskan i 

Mark AB 2019-03-07 ska gälla som instruktion. 

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: 
På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens 
styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2018. 

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens 
bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revi- 
sor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till 
dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelsen och Iekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med regle- 
mentet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 

Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive 
vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsar- 
betstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fas- 
tighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som 
ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % 
respektive 14 % av årsarbetstiden. 

Arvode till Iekmannarevisorerna utgår avseende 2019 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 i kommunens bolag höjs med 
samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålders- 
pension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven 
pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till 
och med 66 års ålder. 

Justerandes sign 
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Ärendet 

Enligt bolagsordningarna för de dotterbolag som ingår i Spinnerskankoncer- 
nen ska följande beslut tas på årsstämmorna; 

. fastställelse av resultat- och balansräkningen 

. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

. fastställande av arvoden åt styrelsen och Iekmannarevisorer 

. val av auktoriserad revisor och revisorsersättare 

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

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispo- 
sitioner av vinst eller förlust kommer detta att behandlas av styrelsemötet i 

Spinnerskan i Mark AB den 7 mars 2019. Protokollet från detta möte gäller 
som instruktion till ombuden vid årsstämmorna. Detta under förutsättning av 
att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till moderbolaget 
inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. 

Vad avser beslut om ansvarsfrihet föreslås att ansvarsfrihet beviljas under 
förutsättning att auktoriserad revisor tillstyrker detta. 

Vad gäller arvode till bolagsstyrelserna anges i punkt 2 i det gemensamma 
ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, att arvode ska ges enligt 
de bestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda, dvs. enligt ar- 
vodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroen- 
devalda i Marks kommun. Enligt besluti kommunfullmäktige 2017-11-23, § 
166 ska arvodet höjas 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 för ledamöter 
och suppleanter upp till och med 66 års ålder. Årsstämman ska sedan i enlig- 
het med bolagsordningen fastställa arvoden för styrelsen och Iekmannareviso- 
rerna. 

I arvodesreglementet finns för ordföranden och vice ordföranden i respektive 
nämnd angett hur mycket uppdraget omfattar i procent av årsarbetstiden om 
2 000 timmar och utifrån detta bestäms årsarvodet. 

Motsvarande princip tillämpas sedan tidigare för uppdragen som ordföranden 
och vice ordföranden i dotterbolagen i Spinnerskankoncernen. Nedanstående 
förslag innebär oförändrade procentsatser från föregående år: 

Marks Bostads AB Ordföranden 30 0/o 

Vice ordföranden 21 % 
Marks Fastighets AB Ordföranden 5 % 

Vice ordföranden 3,5 % 
Mark Kraftvärme AB Ordföranden 20 °/o 

Vice ordföranden 14 0/o 

Lekmannarevisorerna i bolagen har arvode utifrån visst antal timmar och det 
har per år satts till 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fas- 
tighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Detta bör vara fortsatt 
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oförändrat och utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersätt- 
ning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). 

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PwC (tidi- 
gare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) till sakkunnigt biträde och därmed 
också till revisor i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers samman- 
träde 2015-12-17, § 6. I samråd med valda revisorer har PwC därefter före- 
slagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Tomas Johansson som supple- 
ant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 25 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att nedanstående instruktioner till ombuden gäller under 
förutsättning av att kommunfullmäktige genom instruktioner eller direktiv till 
moderbolaget inte fattar beslut som avviker från instruktionerna. 

Spinnerskan i Mark AB beslutar att ge följande instruktioner till ombuden vid 
årsstämmorna 2019 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks 
Fastighets AB: 

Vad avser fastställelse av bolagens resultat- och balansräkningar samt dispo- 
sitioner av vinst eller förlust: 
Protokollet från styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB 2019-03-07 ska gälla 
som instruktion. 

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: 
På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens 
styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2018. 

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens 
bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revi- 
sor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till 
dessa utgår enligt räkning. 

Arvoden till styrelsen och Iekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med regle- 
mentet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 

Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive 
vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 21 % av årsar- 
betstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fas- 
tighets AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som 
ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % 
respektive 14 % av årsarbetstiden. 
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Arvode till Iekmannarevisorerna utgår avseende 2019 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 i kommunens bolag höjs med 
samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålders- 
pension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven 
pensionsavsättning. Höjningen gäller för ledamöter och suppleanter upp till 
och med 66 års ålder. 

Styrelsen beslutar enligt förslagen. 
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§ 24/2019 

Budget 2019 fastställd av respektive bolagsstyrelse 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för koncernen fastställs. 

Ärendet 

Bolagen i Spinnerskankoncernen tar fram en budget i kommunens ordinarie 
budgetprocess som fastställs av kommunfullmäktige i november. Bolagen tar 
också fram en reviderad budget senare under året. Det är denna senare bud- 
get som används i den operativa uppföljningsrapporteringen till bolagsstyrel- 
serna. Den reviderade budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige, lämp- 
ligen i samband med första delårsbokslutet (aprilrapporten). De avkastnings- 
och soliditetskrav som fullmäktige fastställt i november ska tillgodoses även i 

den reviderade budgeten. 

I dokumentet Fastställd budget 2019 som ingår i kallelsen till dagens möte 
redovisas de budgeterar som respektive bolagsstyrelse har godkänt i slutet av 
2018 eller början av 2019. Koncçrnposter och bokslutsdispositioner har be- 
räknats utifrån dessa budgetar. Aven utfallet för 2018 har beaktats vid beräk- 
ning av bokslutsdispositioner. 

Ärendets behandling 

Tjänsteskrivelse den 27 februari 2019. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och 
för koncernen fastställs. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 
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§ 25/2019 

Mark Kraftvärme Stadsnät 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras. 

Dagens sammanträde 

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om 
affärsenheten Mark Kraftvärme Stadsnät inom Mark Kraftvärme AB. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att information om Mark Kraftvärme Stadsnät noteras. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign 
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§ 26/2019 

Övriga frågor 

Spinnerskan i Mark AB:s beslut 

Information om beslut enligt § 8 vid dagens styrelsemöte avseende digitali- 
sering noteras. 

Dagens sammanträde 

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Mats Lilienberg informerar om 
beslut enligt § 8 vid dagens styrelsemöte avseende digitalisering. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att information om beslut enligt § 8 vid dagens styrelse- 
möte avseende digitalisering noteras. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 27/2019 

Nästa sammanträde 
/</ /rp ?www-r 

Enligt §,1/3vid dagens styrelsemöte återkommer ordförande och Vd för Spin- 
nerskan i Mark AB i frågan om tid och plats för nästa styrelsemöte. 

Utdragsbestyrkande Justerandessign 
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