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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2019-10-02 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommmunhuset i Kinna, klockan 08.30-12.00. 
Paus klockan 09.30-09.45. 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd, klockan 09.00-12.00, §§ 212-218 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Peter Landgren 
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
 KD Elise Arnell, klockan 09.00-12.00, §§ 212-218 
   
   
  Tjänstemän 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Mats Lilienberg, kommundirektör, §§ 210- 212 via Skype, 

§§ 213-218 närvarande vid sammanträdet 
  Lars Landrö, kanslichef 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 212-213 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§§ 212-213 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 212-213 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 212-213 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 212-213 
  Malin Johnsson, ekonom §§ 212-213 
  Sara Andersson, ekonom §§ 212-213 
  Roger Haglund, personalchef §§ 212-213, 216-218 
  Krister Näsström, IT-chef §§ 212-213 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 212-213 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt § 214 
  Ing-Marie Sjöblom, planhandläggare § 214 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist § 216-218 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 14 oktober 
  
Underskrifter Sekreterare  § 210-218 
  Ellen Player Pellby   
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 Justerande    
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 210-218 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-02 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-10-14 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-11-05 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Partistöd 2020 § 210 
  
Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige   

§ 211 

  
Delårsrapport för Marks kommun  § 212 
  
Delårsrapport för kommunstyrelsen  § 213 
  
Förslag till samrådsredogörelse FÖP Mark Nordväst § 214 
  
Information om kommundirektörens uppdrag att 2019 fortsatt 
ordna boende för de ensamkommande ungdomar som fram tills nu 
har bott på kommunens boende i Fritsla och som befinner sig i 
asylprocessen och studerar på gymnasieskolan 

§ 215 

  
Tolkning av arvodesreglementet gällande ersättning för förlorad  
arbetsinkomst vid längre arbetspass  

§ 216 

  
Tolkning av arvodesreglementet gällande ersättning för vikarie- 
kostnad istället för förlorad arbetsförtjänst 

§ 217 

  
Tolkning av arvodesreglementet gällande reseersättning vid barn-
tillsyn 

§ 218 
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§ 210/2019 Dnr 2018-578 104 

Partistöd 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande: 
 
Grundstöd för 2020 med 46 500 kronor. 
 
Mandatstöd för 2020 med 23 250 kronor per mandat. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I kommunallagen 4 kap. 29 § anges att kommuner får ge ekonomiskt stöd till 
de politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka  
partiernas ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfull-
mäktige den 25 september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt 
partistöd, vilka reglerar när partistöd betalas ut. 
 
Kommunens bestämmelser för partistöd anger att partistödet består av dels 
ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti, samt ett mandat-
stöd, som uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 augusti 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande: 
 
Grundstöd för 2020 med 46 500 kronor. 
 
Mandatstöd för 2020 med 23 250 kronor per mandat. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande: 
 
Grundstöd för 2020 med 46 500 kronor. 
 
Mandatstöd för 2020 med 23 250 kronor per mandat. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras till: 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
____________ 
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§ 211/2019 Dnr 2019-646 006  

Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott,  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun- 
styrelsen och kommunfullmäktige godkänns, med diskuterade ändringar.   
 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Förslag till sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Sammanträdes- 
tiderna ska godkännas av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 september 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommun- 
styrelsen och kommunfullmäktige godkänns.  
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens  
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänns, med  
diskuterade ändringar.   
 
Förslaget antas.   

Expedieras till: 
Samtliga nämnder, styrelser och bolag 
 
 
____________ 
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§ 210/2019 Dnr 2019-431 042 

Delårsrapport 2019 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delårsrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
verksamhet i balans med budget. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Miljönämndens naturvårdsbudget för 2019 utökas med 200 000 kronor,  
utökningen finansieras av kommunreserven för att i samband med årsbok- 
slutet regleras mot naturvårdsfonden. 
 
Uppföljning av volymutvecklingen i verksamheterna i relation till den  
befolkningsprognos som årets budget baserats på noteras. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
____________________  ______________________ 
Lisa Dahlberg   Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

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  
samband med delårsrapporten behandlas även de framställningar som  
nämnderna gjort avseende ekonomiska frågor. 
 
I år görs även en återrapportering av uppdraget att följa upp volym- 
utvecklingen i verksamheten genom en utvärdering av befolknings- 
utvecklingen kontra den befolkningsprognos som årets budget baserats på. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 september 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Delårsrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
budget i balans. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Miljönämndens naturvårdsbudget för 2019 utökas med 200 tkr, utökningen 
finansieras av kommunreserven för att i samband med årsbokslutet regleras 
mot naturvårdsfonden. 
 
Uppföljning av volymutvecklingen i verksamheterna i relation till den  
befolkningsprognos som årets budget baserats på noteras. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund, ekonom Kristian Johansson, personal-
chef Roger Haglund, ekonomichef Karin Hydén och kommunikations- och  
näringslivschef Maya Hultgren Saksi redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår följande ändring: de nämnder som prognos- 
tiserar underskott uppmanas att arbeta för en verksamhet i balans med  
budget.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår att delårsrapport 2019 för Marks kommun godkänns, och 
finner att förslaget antas.   
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) ändringsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Miljönämndens naturvårdsbudget för 2019 utökas med 200 000 kronor,  
utökningen finansieras av kommunreserven för att i samband med årsbok- 
slutet regleras mot naturvårdsfonden. 
 
Uppföljning av volymutvecklingen i verksamheterna i relation till den  
befolkningsprognos som årets budget baserats på noteras. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser  
 

________________ 
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§ 211/2019 Dnr 2019-433 042  

Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommundirektörens arbete med 
att få en verksamhet i balans med budget.  
 
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommundirektörens arbete med 
bristerna i internkontrollen avseende återlämning av arbetsplatsutrustning 
och begär en återrapportering i samband med oktoberrapporten. 
 
Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
____________________  ______________________ 
Lisa Dahlberg   Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
ska samtliga nämnder lämna en uppföljning av verksamheten per sista  
augusti.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommundirektörens arbete med 
att få en verksamhet i balans med budget. 
 
Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén och kommundirektör Mats Lilienberg redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: Kommunstyrelsen noterar informationen om 
kommundirektörens arbete med att få en verksamhet i balans med budget. 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen om kommundirektörens arbete med 
bristerna i internkontrollen avseende återlämning av arbetsplatsutrustning 
och begär en återrapportering i samband med oktoberrapporten. 
Delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 
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Förslagen antas.  
_____________ 
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§ 214/2019 Dnr 2013-389 212 

Förslag till samrådsredogörelse FÖP Mark Nordväst 

Arbetsutskottets beslut 
 
Samrådsredogörelsen för den Fördjupande översiktsplanen Mark Nordväst 
godkänns, och samhällsutvecklingsenheten får uppdrag att arbeta fram en  
utställningshandling. 

Ärendet 
FÖP Mark Nordväst har varit på samråd under tiden 2018-11-05 - 2019-01-
28. Inkomna yttranden under samrådstiden har sammanställts och bemötts i 
en samrådsredogörelse. Efter godkännande av samrådsredogörelsen kommer 
FÖP Mark Nordväst att omarbetas till en utställningshandling och genomgå  
ytterligare en remiss enligt plan- och bygglagen.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen för den  
Fördjupande översiktsplanen Mark Nordväst och ge samhällsutvecklings- 
enheten uppdrag att arbeta fram en utställningshandling. 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att samrådsredogörelsen för den Fördjupande översikts-
planen Mark Nordväst godkänns, och samhällsutvecklingsenheten får uppdrag 
att arbeta fram en utställningshandling. 
 
Förslaget antas.   
 
 
____________ 
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§ 215/2019 Dnr 2018-555 270 

Information om kommundirektörens uppdrag att 2019 fortsatt ordna 
boende för de ensamkommande ungdomar som fram tills nu har bott 
på kommunens boende i Fritsla och som befinner sig i asyl- 
processen och studerar på gymnasieskolan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  
 
Kommundirektörens uppdrag anses slutfört.  
 
Dagens sammanträde 
Kanslichef Lars Landrö ger arbetsutskottet information om kommun- 
direktörens uppdrag att 2019 fortsatt ordna boende för de ensamkommande 
ungdomar som fram tills nu har bott på kommunens boende i Fritsla och som 
befinner sig i asylprocessen och studerar på gymnasieskolan. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
 
____________ 
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§ 216/2019 Dnr 2019-175 024  

Tolkning av arvodesreglementet gällande ersättning för förlorad  
arbetsinkomst vid längre arbetspass 

Arbetsutskottets beslut 
 
Om den enskilde förtroendevalde i ett specifikt fall kan visa på att han/hon 
har haft schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar under en dag, och 
som är i enlighet med arbetstidslagen, betalas ersättning för överstigande tid 
till den del den förtroendevalde inte skäligen kunnat fullgöra sitt arbete till 
följd av det ersättningsberättigade sammanträdet.  

Ärendet 
En förtroendevald har begärt att kommunstyrelsens arbets-utskott tolkar  
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet) avseende rätt till  
ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetspass överstigande 8 timmar. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Om den enskilde förtroendevalde i ett specifikt fall kan visa på att han/hon 
har haft schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar under en dag, och 
som är i enlighet med arbetstidslagen, betalas ersättning för överstigande tid 
till den del den förtroendevalde inte skäligen kunnat fullgöra sitt arbete till 
följd av det ersättningsberättigade sammanträdet.  
 
Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och personalchef Roger Haglund redogör 
för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att om den enskilde förtroendevalde i ett specifikt fall 
kan visa på att han/hon har haft schemalagd arbetstid som överstiger 8  
timmar under en dag, och som är i enlighet med arbetstidslagen, betalas  
ersättning för överstigande tid till den del den förtroendevalde inte skäligen 
kunnat fullgöra sitt arbete till följd av det ersättningsberättigade samman- 
trädet. 
 
Förslaget antas.  
 
Jäv 
Elise Arnell (KD) anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslut i ärendet.  
 
Expedieras till 
Den förtroendevalde som begärt tolkning 
Löneservice 
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Socialförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningskontoret 
 
____________ 
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§ 217/2019 Dnr 2019-175 024  

Tolkning av arvodesreglementet gällande ersättning för vikarie- 
kostnad istället för förlorad arbetsförtjänst 

Arbetsutskottets beslut 
 
Om den enskilde förtroendevalde i ett specifikt fall kan visa på att han/hon 
har högre kostnad för att anlita vikarie än vad den egna förlorade arbets- 
inkomsten uppgår till och den kostnaden inte skäligen kan undvikas, betalas 
ersättning för vikariekostnaden i stället för ersättning för förlorad arbets- 
inkomst i den mån vikariekostnaden är i nivå med vad som gäller inom  
branschen i aktuellt fall. Ersättning betalas högst med ett belopp som  
motsvarar 90 procent av arvodet för riksdagsledamot och ersättning betalas 
ut med styrkt belopp, vilket förutom faktura innefattar att visa att beloppet är 
utbetalt och redovisat samt avser tid i samband med förtroendeuppdraget. 

Ärendet 
En förtroendevald har begärt att kommunstyrelsens arbetsutskott tolkar  
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet) avseende rätt till  
ersättning för vikariekostnad i stället för förlorad arbetsinkomst. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Om den enskilde förtroendevalde i ett specifikt fall kan visa på att han/hon 
har högre kostnad för att anlita vikarie än vad den egna förlorade arbets- 
inkomsten uppgår till och den kostnaden inte skäligen kan undvikas, betalas 
ersätt¬ning för vikarie-kostnaden i stället för ersättning för förlorad arbets- 
inkomst i den mån vikariekostnaden är i nivå med vad som gäller inom  
branschen i aktuellt fall. Ersättning betalas högst med ett belopp som  
motsvarar 90 procent av arvodet för riksdags-ledamot och ersättning betalas 
ut med styrkt belopp, vilket förutom faktura innefattar att visa att beloppet är 
utbetalt och redovisat samt avser tid i samband med förtroendeuppdraget. 
 
Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och personalchef Roger Haglund redogör 
för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att om den enskilde förtroendevalde i ett specifikt fall 
kan visa på att han/hon har högre kostnad för att anlita vikarie än vad den 
egna förlorade arbetsinkomsten uppgår till och den kostnaden inte skäligen 
kan undvikas, betalas ersättning för vikariekostnaden i stället för ersättning 
för förlorad arbetsinkomst i den mån vikariekostnaden är i nivå med vad som 
gäller inom branschen i aktuellt fall. Ersättning betalas högst med ett belopp 
som motsvarar 90 procent av arvodet för riksdagsledamot och ersättning  
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betalas ut med styrkt belopp, vilket förutom faktura innefattar att visa att  
beloppet är utbetalt och redovisat samt avser tid i samband med förtroende-
uppdraget. 
 
Förslaget antas.   
 
Expedieras till 
Den förtroendevalde som begärt tolkning 
Löneservice 
Marks Bostads AB 
Kommunledningskontoret 
 
 
____________ 
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§ 218/2019 Dnr 2019-175 024  

Tolkning av arvodesreglementet gällande reseersättning vid barn- 
tillsyn 

Arbetsutskottets beslut 
 
Förtroendevalds resekostnad till/från barntillsyn ersätts inte, men så länge 
som resekostnad till/från barntillsyn hos anhörig inte överstiger den tim- 
ersättning som skulle utgå när barntillsyn anlitas av annan än anhörig,  
betalas ersättning för resekostnaden som en kostnad för barntillsyn i den mån 
den kan styrkas.  

Ärendet 
En förtroendevald har begärt att kommunstyrelsens arbetsutskott tolkar  
arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet) avseende rätt till  
reseersättning vid barntillsyn. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förtroendevalds resekostnad till/från barntillsyn ersätts inte, men så länge 
som resekostnad till/från barntillsyn hos anhörig inte överstiger den tim- 
ersättning som skulle utgå när barntillsyn anlitas av annan än anhörig,  
betalas ersättning för resekostnaden som en kostnad för barntillsyn i den mån 
den kan styrkas.  
 
Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och personalchef Roger Haglund redogör 
för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att förtroendevalds resekostnad till/från barntillsyn  
ersätts inte, men så länge som resekostnad till/från barntillsyn hos anhörig 
inte överstiger den timersättning som skulle utgå när barntillsyn anlitas av 
annan än anhörig, betalas ersättning för resekostnaden som en kostnad för 
barntillsyn i den mån den kan styrkas. 
 
Förslaget antas.   
 
 
____________ 
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