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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 13.30-17.00. 
Paus klockan 15.10-15.25. 

  
Beslutande M Tomas Johansson 
 C Leif Sternfeldt 
 MBP Henry Sandahl 
 S Lisa Dahlberg, klockan 13.30-16.45 §§ 19-33 
 S Peter Landgren 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 KD Lars-Inge Andersson 
 L Rolf Hallberg 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Christopher Thorsson 
 V Arthur Thiry 
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret §§ 

20-22 
  Jörgen Heurlin, byggnadsinspektör §§ 20-22 
  Mikael Johannison, tillförordnad enhetschef §§ 20-22 
  Roger Haglund, personalchef §§ 23-24, 31 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 23, 31-34 
  Maria Sivedal, kanslichef §§ 25-31 
  Leopold Zainali, 2:e kommunjurist § 25 
  Jasmine El Nawajhah, ekonom §§ 31 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 31-34 
  Krister Näsström, IT-chef §§ 31 
  

 
Utses att justera Lisa Dahlberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset Kinna, den 6 mars 2018 
  
Underskrifter Sekreterare  § 19-34 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Tomas Johansson   
     
 Justerande    
 Lisa Dahlberg 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 19-34 
 
Sammanträdesdatum 2018-02-14 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-03-06 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-03-28 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset Kinna 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 19 
  
Förvärv av fastigheten Hotellet 1 § 20 
  
Godkännande av marköverlåtelseavtal med Marks Bostads AB för 
del av Fritsla 2:90, etapp 2 

§ 21 

  
Planprogram för området runt Smälteryd, Lygnersvider 1:29 i 
Sätila, Marks kommun 

§ 22  

  
Avtalsvärdet vid lönerevision 2018 § 23 
  
Delegation gällande tolkning och tillämpning av pensions- 
bestämmelser 

§ 24 

  
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av 
privata utförare 

§ 25 

  
Svar på motion om uppställningsplats för husvagn/husbil § 26 
  
Reglementsförändring med anledning av ny lag om elektroniska  
cigaretter och påfyllningsbehållare 

§ 27 

  
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommun- 
styrelsen 

§ 28 

  
Godkännande av remiss - Gallåsens naturreservat § 29 
  
Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund 

§ 30 

  
Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen § 31 
  
Reservkraft Kunskapens hus § 32 
  
Tillskott för barn- och utbildningsnämnden i budget 2018  § 33 
  
Presentation av planering av bokslutsberedningsprocess § 34 
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§ 19/2018  

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärende om tillskott för barn- och utbildningsnämnden i budget 2018 tillförs 
ärendelistan.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden anmäler extra ärende om tillskott för barn- och utbildningsnämn-
den i budget 2018. 

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

________________ 
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§ 20/2018 Dnr 2017 492-252 

Förvärv av fastigheten Hotellet 1 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun ska inte förvärva fastigheten Hotellet 1. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Inköp av fastigheten Hotellet 1, Kinna. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 december 
2017, § 256.  
 
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 28 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förvärvar fastigheten Hotellet 1 för överenskommen 
Köpesumma. Förvärvet finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsreserv. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018, 
§ 2.  

Dagens sammanträde 
Kommunchef Mats Lilienberg och byggnadsinspektör Jörgen Heurlin redogör 
för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Henry Sandahl (MBP) föreslår att Marks kommun inte ska förvärva fastigheten 
Hotellet 1.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår, med instämmande av Henry Sandahl (MBP) att Marks 
kommun inte ska förvärva fastigheten Hotellet 1, och finner att förslaget an-
tas.  

________________ 
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§ 21/2018 Dnr 2016-289 253  

Godkännande av marköverlåtelseavtal med Marks Bostads AB för del 
av Fritsla 2:90, etapp 2 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marköverlåtelseavtalet mellan Marks kommun och Marks Bostads AB för del 
av Fritsla 2:90, etapp 2, för byggnation av hyresrätter godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks Bostads AB har tidigare bebyggt del av Fritsla 2:90, även kallat Risma. 
Företaget önskar i etapp 2, fortsätta sin byggnation i området enligt gällande 
detaljplan från 1969. Fritsla 2:90 ägs av kommunen. 
 
Marköverlåtelseavtalet, som tecknas med Marks Bostads AB, syftar till att 
sälja området till företaget och att säkerställa lämpliga bostäder och utform-
ning av området. 

Ärendets behandling 
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 23 oktober 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner marköverlåtelseavtalet mellan Marks kommun 
och Marks Bostads AB för del av Fritsla 2:90, etapp 2, för byggnation av hy-
resrätter.  
 
Dagens sammanträde 
Tillförordnad enhetschef Mikael Johannison redogör för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att marköverlåtelseavtalet mellan Marks kommun och 
Marks Bostads AB för del av Fritsla 2:90, etapp 2, för byggnation av hyresrät-
ter godkänns, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 22/2018 Dnr 2017-463 214 

Planprogram för området runt Smälteryd, Lygnersvider 1:29 i Sätila, 
Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram vid Smälte-
ryd, Lygnersvider 1:29 m.fl. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks kommun har förvärvat en fastighet i Smälteryd under hösten 2017 för 
att skapa en strategisk möjlighet till utveckling av Sätila tätort. En förändring 
av området kräver översyn och förändring av gällande detaljplan. 

Ärendets behandling 
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar till plan- och byggnadsnämnden begäran om plan-
arbete vid Smälteryd, Lygnersvider 1:29 m.fl., och som första steg upprät-
tande av planprogram. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Måns Hallén redogör för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till 
planprogram vid Smälteryd, Lygnersvider 1:29 m.fl., och finner att förslaget 
antas.  

________________ 
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§ 23/2018 Dnr 2018-34 024 

Avtalsvärdet vid lönerevision 2018 

Arbetsutskottets beslut 
 
Avtalsvärdet vid lönerevision 2018 i Marks kommun ska förhålla sig till märket 
och att löneökningstakten ska vara 2,3 procent av den totala lönesumman, 
samt att kommunchefen, om så erfordras, ges ett tillkommande förhand-
lingsmandat på 0,2 procent av den totala lönesumman.  

Ärendet 
Inför lönerevision 2018 behöver fastställas vilket avtalsvärde som ska gälla i 
löneförhandlingarna, så att överläggningar kan genomföras med fackliga par-
ter.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att avtalsvärdet vid lönere-
vision 2018 i Marks kommun ska förhålla sig till märket och att löneöknings-
takten ska vara 2,3 procent av den totala lönesumman, samt att kommunche-
fen, om så erfordras, ges ett tillkommande förhandlingsmandat på 0,1 pro-
cent av den totala lönesumman. 
 
Dagens sammanträde 
Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att följande: 
 
Avtalsvärdet vid lönerevision 2018 i Marks kommun ska förhålla sig till märket 
och att löneökningstakten ska vara 2,3 procent av den totala lönesumman, 
samt att kommunchefen, om så erfordras, ges ett tillkommande förhandlings-
mandat på 0,2 procent av den totala lönesumman. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 24/2018 Dnr 2018-39 024 

Delegation gällande tolkning och tillämpning av pensions- 
bestämmelser 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Personalchef Roger Haglund ger arbetsutskottet information om delegation 
gällande tolkning och tillämpning av pensionsbestämmelser.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  

________________ 
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§ 25/2018 Dnr 2018-29 012 

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av 
privata utförare 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata ut-
förare antas. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Från och med nuvarande mandatperiod ska kommunfullmäktige, enligt 5 kap. 
3 § kommunallagen (KL), för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata ut-
förare. Programmet ska på en övergripande nivå reglera på vilket sätt styr-
ning och uppföljning ska ske, liksom uppställa krav på insyn i och information 
om de verksamheter som utförs i privat regi. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata ut-
förare antas enligt upprättat förslag.  
 
Dagens sammanträde 
2:e kommujurist Leopold Zainali redogör för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att program för uppföljning och insyn av verksamheter 
som utförs av privata utförare antas, och finner att förslaget antas.   

________________ 
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§ 26/2018 Dnr 2016-199 315  

Svar på motion om uppställningsplats för husvagn/husbil 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunen ska inte i egen regi tillhandahålla uppställningsplatser för husvag-
nar/husbilar, då det innebär konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa uppställningsplatser på 
kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall.  
Motionen anses härmed besvarad.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
AnnSofi Tureson (S) har den 14 april 2016 lämnat in en motion om att Marks 
kommun upplåter och iordningställer lämplig mark för uppställ-nings¬plats för 
husvagn/husbil. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunen ska inte i egen regi tillhandahålla uppställningsplatser för husvag-
nar/husbilar, då det innebär konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa uppställningsplatser på 
kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall.  
 
Motionen anses härmed besvarad. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Kommunen ska inte i egen regi tillhandahålla uppställningsplatser för husvag-
nar/husbilar, då det innebär konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa uppställningsplatser på 
kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall.  

Motionen anses härmed besvarad. 
 
Förslaget antas.  

_______________ 
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§ 27/2018 Dnr 2018-52 003 

Reglementsförändring med anledning av ny lag om elektroniska  
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 1 § kompletteras med 
att socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt lagen 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft 
under 2017. Det behöver bestämmas vem inom kommunen som ansvarar för 
de uppgifter kommunen har enligt lagen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 1 § kompletteras med 
att socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt lagen 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att reglementet för socialnämnden revideras på så sätt 
att 1 § kompletteras med att socialnämnden ansvarar för de uppgifter som 
kommunen har enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare, och finner att förslaget antas.  

_______________ 
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§ 28/2018 Dnr 2014-593 004  

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommun- 
styrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antas, och ersätter därmed 
dokumenthanteringsplan antagen i kommunstyrelsens beslut § 186/2008. 
 
Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelsens arkivbeskrivning. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Gällande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antogs den 24 no-
vember 2008, § 186. I samma beslut antecknade kommunstyrelsen den gäl-
lande arkivbeskrivningen. Förvaltningens organisation och dess handlingsslag 
har förändrats, därför har förslag till ny arkivbeskrivning och dokumenthante-
ringsplan för kommunstyrelsen arbetats fram. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antas, och ersätter därmed 
dokumenthanteringsplan antagen i kommunstyrelsens beslut § 186/2008. 
 
Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelsens arkivbeskrivning. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antas, och ersätter därmed 
dokumenthanteringsplan antagen i kommunstyrelsens beslut § 186/2008. 
 
Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelsens arkivbeskrivning. 
 
Förslagen antas.  

_______________ 
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§ 29/2018 Dnr 2017-459 871 

Godkännande av remiss - Gallåsens naturreservat 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till beslut och skötselplan för Gallå-
sens naturreservat går ut på remiss. 
 
Finansiering av naturreservat sker av Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Miljönämnden har 9 november 2017, § 41, beslutat att överlämna förslag till 
beslut och skötselplan för Gallåsens naturreservat för godkännande av remiss. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till beslut och skötselplan för Gallå-
sens naturreservat går ut på remiss. 
 
Finansiering av naturreservat sker av Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att förslag till beslut och skötselplan för Gallå-
sens naturreservat går ut på remiss. 
 
Finansiering av naturreservat sker av Teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Förslagen antas.  

_______________ 
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§ 30/2018 Dnr 2018-4 106 

Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal-
förbund godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2017-
12-08 att översända budget och verksamhetsplan till medlems-kommunerna 
för godkännande. Medlemskommunernas beslut ska meddelas senast 2018-
03-29. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kom-
munfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhetsplan 2018 
för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund godkänns, och finner att förslaget antas.  

_______________ 
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§ 31/2018 Dnr 2018-51 042  

Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2017 godkänns. 
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2017 god-
känns.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
skall samtliga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för eko-
nomi, personal och verksamhet.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2017 godkänns. 
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2017 god-
känns. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunchef Mats Lilienberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 

Kommunstyrelsens årsrapport för 2017 godkänns. 
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2017 god-
känns. 
 
Förslagen antas.  

_______________ 
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§ 32/2018 Dnr 2014-140 180 

Reservkraft Kunskapens hus 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kunskapens hus utrustas med ny reservkraftsanläggning på 550 kVA,  
investeringen om 3 miljoner kronor finansieras inom kommunstyrelsens  
investeringsbudget, investeringsbidraget från MSB sänker kapitalkostnaderna 
hänförliga till investeringen. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks kommun driver sedan 2014 ett projekt med avsikt att stärka  
kommunens ledningsförmåga vid extraordinär händelse i kommunens när- 
område. 
 
Projektet genomförs i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap (MSB) som även finansierar projektet med 50 procent av utgifterna 
(maximalt bidrag 1 550 000 kr) enligt beslut daterat 2016-01-11. Säkerhets-
samordnare för Marks kommun har varit sammankallande och den som haft 
löpande kontakter med MSB. 
 
Hittills har utförda åtgärder omfattat säkerhetsåtgärder i digital infrastruktur i 
kommunen genom Marknet, skalskyddsåtgärder i kommunhuset samt  
uppgradering av kommunikationsutrustning så som interaktiva skärmar och 
ljudutrustning i berörda lokaler i kommunhuset.    
 
I samband med löpande möten med MSB har Kunskapens hus roll som  
evakuerings-/mottagningsplats vid allvarlig händelse, som exempelvis längre 
avbrott i strömförsörjning, diskuterats. Vid senaste besiktningsmötet 2017-
10-25 utökade MSB sitt ursprungliga åtagande till att även omfatta ett  
schablonbelopp om 1 mnkr avseende reservkraftsanläggning vid Kunskapens 
hus i syfte att säkerställa dess funktion vid extraordinär händelse i eller i  
närheten av Marks kommun.  
 
Utgiften för ett reservkraftverk med effekt på 550 kVA inklusive installation 
uppskattas till 3 mnkr. Effekten bedöms tillräcklig för att både förse lokaler 
och vatten med värme samt ha köket i drift. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kunskapens hus utrustas med ny reservkraftsanläggning på 550 kVA,  
investeringen om 3 mnkr finansieras inom kommunstyrelsens investerings-
budget, investeringsbidraget från MSB sänker kapitalkostnaderna hänförliga 
till investeringen. 
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Dagens sammanträde 
Kommunchef Mats Lilienberg och ekonom Kristian Johansson redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Kunskapens hus utrustas med ny reservkraftsanlägg-
ning på 550 kVA, investe-ringen om 3 mnkr finansieras inom kommun- 
styrelsens investeringsbudget, in-vesteringsbidraget från MSB sänker kapital- 
kostnaderna hänförliga till investe-ringen, och finner att förslaget antas. 

_______________ 
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§ 33/2018 Dnr 2018-89 041  

Tillskott för barn- och utbildningsnämnden i budget 2018  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
 
Reservation 
Lisa Dahlberg (S) och Peter Landgren (S) reserverar sig till förmån för Lisa 
Dahlbergs (S) förslag. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Fråga om tillskott för barn- och utbildningsnämnden i budget 2018 lyftes vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2018.  
 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 14, där föl-
jande beslutades: 
 
Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för undersöka i vilken 
instans beslut ska fattas. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) föreslår följande:  
 
Barn- och utbildningsnämnden tillåts överskrida 2018 års budget med 
maximalt 1,5 procent av ramen. Detta för att ge nämnden förutsättningar att 
under året kunna planera och vidta anpassningsåtgärder så att nämndens 
verksamhet vid årets slut är i balans med 2019 års ram. Budgetöver- 
skridandet finansieras genom ökade skatteintäkter utöver budget enligt 
senaste skatteprognosen. 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra en genomlysning.  
 
Tomas Johansson (M) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar situationen och konstaterar att det finns två för-
slag, ordförandens förslag och Lisa Dahlbergs (S) förslag.  
 
Ordföranden ställer eget förslag om att ärendet lämnas till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut, mot Lisa Dahlbergs (S) förslag:  
 
”Barn- och utbildningsnämnden tillåts överskrida 2018 års budget med 
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maximalt 1,5 procent av ramen. Detta för att ge nämnden förutsättningar att 
under året kunna planera och vidta anpassningsåtgärder så att nämndens 
verksamhet vid årets slut är i balans med 2019 års ram. Budgetöver- 
skridandet finansieras genom ökade skatteintäkter utöver budget enligt 
senaste skatteprognosen. 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra en genomlysning.” 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet antar ordförandens förslag. 
 
Reservation 
Lisa Dahlberg (S) och Peter Landgren (S) reserverar sig till förmån för Lisa 
Dahlbergs (S) förslag.  

_______________ 
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§ 34/2018 

Presentation av planering av bokslutsberedningsprocess 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén ger arbetsutskottet information om planering av 
årets bokslutsberedningsprocess.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  

________________ 
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