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 2018-09-26 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16:30 

Paus klockan 15.15-15.25 

  
Beslutande M Tomas Johansson 

 C Leif Sternfeldt 

 MBP Henry Sandahl 

 S Lisa Dahlberg 

 S Peter Landgren 

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 L Rolf Hallberg 

 S Christopher Thorsson 

   

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommunchef 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Roger Haglund, personalchef § 158-160 

  Karin Hydén, ekonomichef § 159-160 

  Tor Ellnefors, ekonom § 159-160 

  Lena Arvidsson, redovisningschef § 159-160 

  Kristian Johansson, ekonom § 159-160 

  Anna Holmén, utredare § 158 

  Camilla Olsson, näringslivshandläggare § 158 

  
 

Utses att justera Lisa Dahlberg 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna i direkt anslutning 

till sammanträdet 

  

Underskrifter Sekreterare  §§  158-160 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Tomas Johansson   

     

 Justerande    

  Lisa Dahlberg   
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                                          Henrik Yrlid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 158-160 
 
Sammanträdesdatum 2018-09-26 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2018-09-26 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2018-10-18 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Svar på motion om att utöka friskvårdsbidraget för an-
ställda (SD) 

§ 158 

  
Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsen  § 159 

  
Delårsrapport för Marks kommun § 160 

  
 

 
              

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(7) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2018-09-26 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 158/2018   Dnr  2017-260 026 

Svar på motion om att utöka friskvårdsbidraget för anställda (SD) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Motionärens förslag om höjt friskvårdsbidrag för anställda i Marks kommun är 
sedan den 1 januari 2018 verkställt. 
 
Motionen anses därmed besvarad.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad   

Ärendets  

I en motion daterad 2017-05-18 föreslår Christina Wall (SD) att friskvårdsbidraget för 
anställda inom Marks kommun höjs till 2000 kronor per år, samt att Marks kommun 
verkar för att friskvårdsbidraget nyttjas. Vidare belyser motionären att ohälsa är en 
allt större utmaning för dagens arbetsgivare och att kommunen behöver personal som 
är frisk och trivs för att de skall göra ett gott arbete.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06, § 192, att friskvårdsbidraget ökas från 1 
500 kronor till 2 500 kronor per anställd och kalenderår från 1 januari 2018, samt att 
kravet på medfinansiering med 50 procent från den anställde tas bort.   

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 10 augusti 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionärens förslag om höjt friskvårdsbidrag för anställda i Marks kommun är sedan 
den 1 januari 2018 verkställt. 

Motionen anses därmed besvarad.  

Dagens sammanträde 
Personalchef Roger Haglund redofgör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  
Motionärens förslag om höjt friskvårdsbidrag för anställda i Marks kommun är sedan 
den 1 januari 2018 verkställt. 

Motionen anses därmed besvarad.  

Förslaget antas. 

________________ 
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            § 159/2018 Dnr 2018-48 042 

Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsen  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

Ärendet  

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
skall samtliga nämnder lämna en uppföljning av verksamheten per sista au-
gusti. 

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 september 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar arbetsutskottet och finner att arbetsutskottet beslutar en-
ligt förvaltningens förslag till beslut. 

________________ 
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               § 160/2018 Dnr 2018-281 042 

Delårsrapport för Marks kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Äldreomsorgsnämndens investeringsram för 2018 utökas med 1,1 mnkr. 
Finansiering sker via kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget.  

2. Tidigare beslutade köp av lekplatsen vid Backagårdsparken från Marks Bo-
stads AB finansieras via kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget. 

3. Kommunstyrelsen noterar att teknik- och servicenämnden återkommer 
med detaljerad redovisning av investeringsprojektet kyrkogatan i sam-
band med bokslutet samt uppmanar nämnden att skyndsamt inkomma 
med ett reviderat förslag till investeringsbudget. 

4. Återrapportering av särredovisning till kommunstyrelsen av kostnader för 
asylsökande över 18 år noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Delårsrapport 2018 för Marks kommun godkänns.  
2. De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en 

budget i balans. 
3. Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen av status för särskilt be-

slutade uppdrag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendet  

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta 
månader samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering 
om sina respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I sam-
band med delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna 
gjort avseende ekonomiska frågor. 
I år görs även en återrapportering av status för de uppdrag som kommunfull-
mäktige gett utöver nämndernas grunduppdrag i budgetdokumntet. Återrap-
porteringen av dessa särskilda uppdrag biläggs denna tjänsteskrivelse. Upp-
följningen av grunduppdragen sker i själva delårsrapporten 

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 september 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapport 2018 för Marks kommun godkänns.  

De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en budget i ba-
lans. 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen av status för särskilt beslutade upp-
drag. 
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut  

Äldreomsorgsnämndens investeringsram för 2018 utökas med 1,1 mnkr. Finansiering 
sker via kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget. 

Tidigare beslutade köp av lekplatsen vid Backagårdsparken från Marks Bostads AB fi-
nansieras via kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen noterar att teknik- och servicenämnden återkommer med detaljerad 
redovisning av investeringsprojektet kyrkogatan i samband med bokslutet samt upp-
manar nämnden att skyndsamt inkomma med ett reviderat förslag till investerings-
budget. 

Återrapportering av särredovisning till kommunstyrelsen av kostnader för asylsökande 
över 18 år noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut  

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén och Roger Haglund, personalchef redogör för ären-
det. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  
 
Delårsrapport 2018 för Marks kommun godkänns.  

De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en budget i ba-
lans. 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen av status för särskilt beslu-
tade uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut  

 
Äldreomsorgsnämndens investeringsram för 2018 utökas med 1,1 mnkr. Finansiering 
sker via kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget. 

Tidigare beslutade köp av lekplatsen vid Backagårdsparken från Marks Bostads AB fi-
nansieras via kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen noterar att teknik- och servicenämnden återkommer med detaljerad 
redovisning av investeringsprojektet kyrkogatan i samband med bokslutet samt upp-
manar nämnden att skyndsamt inkomma med ett reviderat förslag till investerings-
budget. 

Återrapportering av särredovisning till kommunstyrelsen av kostnader för asylsökande 
över 18 år noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut  

Förslaget antas. 

________________ 


