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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-01-22 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-12.00. 
Paus klockan 10:10-10:25. 12.00-13.30. 
Familjecentrum Prisman, klockan 13.30-14.25. 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson, klockan 08.30-12.00 §§ 18-26 
 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson § 27 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Stefan Brunander 
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
 KD Elise Arnell §§ 18-26 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör  
  Henrik Yrlid, nämndsekreterare §§ 18-26 
  Ellen Player Pellby, kommunsekretare § 27 
  Per Olsson, tillförordnad HR-chef §§ 18-19 
  Pernilla Lejderud, förhandlingschef §§ 18-19 
  Kicki Billing-Olsson, rekryteringsstrateg §§ 18 
  Hannele Andrejeff, personalspecialist §§ 18 
  Jonas Pramler, personalspecialist §§ 18 
  Åsa Blomberg, rehablitetssamordnare §§ 18 
  Sara Turebo, personalspecialist §§ 18 
  Pia Sämfors, personalspecialist §§ 18 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef §§ 20 
  Roger Johansson, planeringsledare § 20 
  Maria Sivedal, utredare §§ 21 
  Lars Jönsson, planarkitekt §§ 21 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 22-23, 25-26 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 22-23, 25-26 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 23, 25-26 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 23, 25-26 
  
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, den 27 januari 2020 
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Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
 
 

 
§ 

 
18-27 

  Henrik Yrlid § 18-26 
     
     
  Ellen Player Pellby  § 27 
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg §§ 18-27 
     
 Justerande    
 Tomas Johansson §§ 18-27 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 18-27 
 
Sammanträdesdatum 2020-01-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-01-27 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-02-18 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning 
  
Information från personalenheten  § 18 
  
Löneöversyn 2020  § 19 
  
Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun  § 20 
  
Riktlinjer för parkeringsbehov/parkeringsnorm  § 21 
  
Ny vision för Marks kommun  § 22 
  
Ändring av avgift för matdistribution 2020 § 23 
  
Medborgarförslag om namnbyte till "Kinna kommun"  § 24 
  
Information om årsredovisning för kommunstyrelsen  § 25 
  
Information om årsredovisning för Marks kommun  § 26 
  
Information från Familjecentrum Prisman  § 27 
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§ 18/2020   

Information från personalenheten 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad HR-chef Per Olsson, förhandlingschef Pernilla Lejderud,  
rekryteringsstrateg Kicki Olsson-Billing, personalspecialist Hannele Andrejeff ,  
personalspecialist Jonas Pramler, rehablitetssamordnare Åsa Blomberg, 
personalspecialist Sara Turebo och personalspecialist Pia Sämfors presenterar 
sig själva för arbetsutskottet. 
 

            Personalenhetens medarbetare arbetar med bland annat följande frågor: 
-  Lönebildning 
-  Förhandling / överläggningar 

  -    Arbetsrätt  
    -    Lönekartläggning 

-  Rekryteringar 
-  Rehablitering 
-  Stöd från personalspecialiser 

 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

________________ 
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§ 19/2020                                          Dnr 2019-804 024  
 
Löneöversyn 2020 

Arbetsutskottets beslut 
 
Avtalsvärdet vid löneöversyn 2020 i Marks kommuna ska förhålla sig till SKRs 
rekommendationer avseende löneöversyn. 
 
Löneökningstakten för år 2020 ska vara totalt 2,6 % av den totala löne- 
summan vilket innebär att löneutrymmet ska vara 2,3% av den totala löne-
summan.  
 
Kommundirektören ges ett förhandlingsmandat på 0,3% av den totala löne-
summan.  

Ärendet 
Inför löneutrymme 2020 behöver arbetsgivaren fastställa vilket löneutrymme 
som ska gälla i löneförhandlingarna med anledning av att löneavtalen inom 
Sveriges kommuner och regioner är så kallade sifferlösa.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 januari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtalsvärdet vid löneöversyn 2020 i Marks kommuna ska förhålla sig till SKRs 
rekommendationer avseende löneöversyn. 
 
Löneökningstakten för år 2020 ska vara totalt 2,6 % av den totala löne- 
summan vilket innebär: 
 
Att löneutrymmet ska vara 2,3% av den totala lönesumman samt  
 
Att kommundirektören ges ett förhandlingsmandat på 0,3% av den totala    
     lönesumman. 
 
Dagens sammanträde 
Förhandlingschef Pernilla Lejderud redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ge möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Avtalsvärdet vid löneöversyn 2020 i Marks kommuna ska förhålla sig till SKRs 
rekommendationer avseende löneöversyn. 
 
Löneökningstakten för år 2020 ska vara totalt 2,6 % av den totala löne- 
summan vilket innebär att löneutrymmet ska vara 2,3% av den totala löne-
summan.  
 
Kommundirektören ges ett förhandlingsmandat på 0,3% av den totala löne-
summan. 
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Förslagen antas. 
  
Expedieras till 
Personalenheten 
________________ 
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§ 20/2020 Dnr 2019-804 024  

Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras under punkt E ”Skydd 
och säkerhet” med att kommundirektören får delegation att fastställa  
kommunens risk- och sårbarhetsanalys, enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap.  
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018, antagen av kommunfull-
mäktige den 24 september 2015. 
 
Instruktionen för kommundirektören kompletteras under rubriken  
kommunens ledande tjänsteman med att ”kommundirektören beslutar om 
tjänstemannaorganisationens utformning och är även krisledningschef under 
samhällsstörningar och extraordinära händelser”´. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära  
ordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2015.  
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 
 
Trygghets- och säkerhetspolicy antas enligt upprättat förslag att gälla från 
och med den 15 mars 2020 och samtidigt upphävs följande styrdokument: 
• Säkerhetspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige den 
21 november 2013, § 164 
• Policy för IT-säkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, 
§ 96 
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018 (KF 2015-09-24) 
• Samlingsplan för kommunens krisberedskap (KF 2015-12-17) 
• Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära ordinära  
händelser. (KF 2015-12-17) 
• Beredskapsplanering för en Pandemisk Influensa (KF 2009-09-22, §125) 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Skydd och säkerhetsenheten i Marks kommun har tagit fram ett förslag till 
Trygghets och säkerhetspolicy för Marks kommun. Den reviderade policyn av-
ser att ersätta Säkerhetspolicy för Marks kommun (KF 2013-11-21, §164) och 
Policy för IT-säkerhet (KF 2013-06-19, §96) som i samband med beslut om 
antagande av föreslagen Trygghets- och säkerhetspolicy, upphör att gälla. 
 
Policyn anger även en förändrad beslutsordning där kommunstyrelsen ges 
mandat att besluta om fastställande av kommunövergripande planer, riktlinjer 
och har det övergripande ansvaret för samordning och delegering inom de 
områden som policyn innefattar. Detta innebär att Risk- och sårbarhetsanalys 
2015–2018 (Dnr KS 2015–363 168, KF 2015-09-24) upphävs för att  
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kommundirektören omgående ska kunna fastställa en aktuell risk- och sårbar-
hetsanalys. Analysen ligger sedan till grund för framtagande av exempelvis 
kommunövergripande planer som beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. (Dnr 
KS 2015–494 016, KF 2015-12-17) och Beredskapsplanering för en  
Pandemisk Influensa (KF 2009-09-22, §125) upphävs och omhändertas  
istället i den Krishanteringsplan som finns framtagen för omgående beslut av 
Kommundirektören. 
 
Samlingsplan för kommunens krisberedskap (Dnr 2015-495 019-4, KF 2015-
12-17) upphävs då den inte fyller någon funktion, varken för lagefterlevnad 
eller i innehåll. 
 
Kommunen har genom lagar och förordningar ett brett ansvar för trygghets- 
och säkerhetsfrågor. En ny Säkerhetsskyddslag (2018:585) och en ny Data-
skyddslag (2018:218) innebär att kommunernas uppdrag förändras. Dessa 
förändrade lagar ger anledning att revidera trygghets- och säkerhetspolicyn. 
 
2018 beslutades om en ny överenskommelse mellan Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
som påverkar beslutsordningen av styrdokument inom krisberedskaps- 
planeringen för kommunerna. Då tidigare överenskommelse angett att de 
flesta styrdokument ska beslutas i kommunfullmäktige, för att ge legitimitet 
och tydliggöra tyngden i frågorna, har nu förutsättningarna förändrats. Detta 
har skett genom en förändrad hotbild från vår omvärld som ställer mycket 
större krav på vårt säkerhetsskyddsarbete. Men även en ny kommunallag den 
1 januari 2018 som innebär större möjligheter för fullmäktige att delegera  
frågor till kommunstyrelsen (KomL kap 6 § 8). Detta sammantaget innebär 
att dokument som tidigare ansågs lämpliga för kommunfullmäktige att besluta 
om, numera anses som beslutsunderlag (ex. Risk- och sårbarhetsanalys för 
kommunen) och kan istället fastställas av kommunens högsta tjänsteman. 
 
Vidare så föreslås att styrdokument som anger hur tjänstemanna- 
organisationen formas för att hantera samhällsstörningar och extraordinära 
händelser beslutas av kommundirektören i enlighet med sitt ansvarsuppdrag 
att leda kommunens tjänstemän. Även här har överenskommelsen mellan 
SKL och MSB tagit hänsyn till kommunallagen och den instruktion som  
numera finns för kommundirektören, där ansvarsområden anges. 
 
Policyn ska fungera som ett övergripande styrdokument som anger inriktning 
och ramar för trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och 
bolag. Vidare ska policyn utgöra en plattform och utgångspunkt för övriga  
gemensamma planer, riktlinjer och andra styrdokument inom trygghets- och 
säkerhetsarbetet. Policyn ska vara en grund för det dagliga arbetet och en 
vägledning för gemensamt synsätt och gemensamma ambitioner. Trygghets- 
och säkerhetspolicyn ska tydliggöra Marks kommuns viljeinriktning och ansvar 
för trygghets- och säkerhetsarbete. 
 
Övergripande mål för policyn är att: 
• Marks kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva  
verksamhet i. 
• Trygghets- och säkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i all  
verksamhet som bedrivs i kommunen. 
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• Trygghets- och säkerhetsarbetet ska förebygga oönskade  
händelser/olyckor och begränsa följderna av sådana för människor, miljö och 
egendom. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 27 november 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information i ärendet den 4 december 
2019, § 270. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras under punkt E ”Skydd 
och säkerhet” med att kommundirektören får delegation att fastställa  
kommunens risk- och sårbarhetsanalys, enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap.  
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018, antagen av kommunfull-
mäktige den 24 september 2015. 
 
Instruktionen för kommundirektören kompletteras under rubriken  
kommunens ledande tjänsteman med att ”kommundirektören beslutar om 
tjänstemannaorganisationens utformning och är även krisledningschef under 
samhällsstörningar och extraordinära händelser”´. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära  
ordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2015.  
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 
 
Trygghets- och säkerhetspolicy antas enligt upprättat förslag att gälla från 
och med den 15 mars 2020 och samtidigt upphävs följande styrdokument: 
• Säkerhetspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige den 
21 november 2013, § 164 
• Policy för IT-säkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, 
§ 96 
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018 (KF 2015-09-24) 
• Samlingsplan för kommunens krisberedskap (KF 2015-12-17) 
• Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära ordinära  
händelser. (KF 2015-12-17) 
• Beredskapsplanering för en Pandemisk Influensa (KF 2009-09-22, §125) 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 
 
Dagens sammanträde 
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 11(20) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-01-22 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras under punkt E ”Skydd 
och säkerhet” med att kommundirektören får delegation att fastställa  
kommunens risk- och sårbarhetsanalys, enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap.  
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018, antagen av kommunfull-
mäktige den 24 september 2015. 
 
Instruktionen för kommundirektören kompletteras under rubriken  
kommunens ledande tjänsteman med att ”kommundirektören beslutar om 
tjänstemannaorganisationens utformning och är även krisledningschef under 
samhällsstörningar och extraordinära händelser”´. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära  
ordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2015.  
 
Trygghets- och säkerhetspolicy antas enligt upprättat förslag att gälla från 
och med den 15 mars 2020 och samtidigt upphävs följande styrdokument: 
• Säkerhetspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige den 
21 november 2013, § 164 
• Policy för IT-säkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, 
§ 96 
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018 (KF 2015-09-24) 
• Samlingsplan för kommunens krisberedskap (KF 2015-12-17) 
• Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära ordinära  
händelser. (KF 2015-12-17) 
• Beredskapsplanering för en Pandemisk Influensa (KF 2009-09-22, §125) 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Samtliga nämnder och bolag 
 

________________ 
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§ 21/2020 Dnr 2017-248 514  

Riktlinjer för parkeringsbehov/parkeringsnorm 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkerings-
norm antas i enlighet med framlagt förslag. 
 
Parkeringsnorm antagen 29 juni 1993 upphör att gälla. 
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag till en ny riktlinje för  
parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkeringsnorm, för  
antagande. Nu gällande parkeringsnorm för Marks kommun är antagen av 
kommunfullmäktige den 26 juni 1993 och ska upphävas.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari 2019, 
§ 26. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, 
§ 188.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkerings-
norm antas i enlighet med framlagt förslag. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut.  
 
Parkeringsnorm antagen 29 juni 1993 upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkerings-
norm antas i enlighet med framlagt förslag. 
 
Parkeringsnorm antagen 29 juni 1993 upphör att gälla. 
 
Förslagen antas.  
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Expedieras slutligt till: 
Plan- och byggnadsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
 

________________ 
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§ 22/2020 Dnr 2019-866 041 

Ny vision för Marks kommun  

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in tänkbara intressänter och låter de 
presentetra sina idéer för hur de vill genomföra arbetet med ny vision för 
Marks kommun. 

Ärendet 
I kommunfullmäktiges budget 2019-2022 står att kommunens vision ska om-
arbetas. Visionen är en del i kommunens styrsystem och pekar ut färd- 
riktningen och berör alla som bor och verkar i kommunen. Visionen ska visa 
ambitionsnivån för hur det framtida Marks kommun ska se ut.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 10 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 11, där ärendet bordlades.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner plan för att arbeta fram ny vision för Marks 
kommun.  
 
Budgeten fastställs till 1 miljon kronor och finansiering sker genom kommun-
reserven.  

Dagens sammanträde 
Kommundirektören Mats Lilienberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bjuda 
in tänkbara intressänter och låta de presentetra sina idéer för hur de vill  
genomföra arbetet med ny vision för Marks kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott antar eller avslår To-
mas Johanssons (M) förslag, och finner att förslaget antas.   

________________ 
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§ 23/2020 Dnr 2020-22 042 

Ändring av avgift för matdistribution 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslutad avgift per huvudrätt vid matdistribution/eget boende ändras från 75 
kronor per portion till 65 kronor per portion. 
 
Den lägre avgiften införs retroaktivt från och med den 1 januari 2020.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har genom ordförandebeslut skickat in en  
komplettering av det underlag de lämnade inför beslut i kommunfullmäktige 
om taxor och avgifter 2020. Förändringen föranleds av nya uppgifter om  
kostnader för livsmedel och måltider från teknik- och serviceförvaltningen i 
december 2019.  
 
Kostnaden är lägre än de uppgifter äldreomsorgsnämnden räknat med i sitt 
taxeförslag varför nämnden föreslår att hela förändringen (10 kr per huvud-
rätt) kommer mottagaren av matdistribution tillgodo. Det innebär att avgiften 
om 75 kr per portion som kommunfullmäktige fastställt för 2020 sänks till 65 
kr per portion för matdistribution/huvudrätt i ordinärt boende. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 15 januari 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra beslutad avgift per 
huvudrätt vid matdistribution/eget boende från 75 kr per portion till 65 kr per 
portion. 
 
Den lägre avgiften införs 1 mars 2020. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Beslutad avgift per huvudrätt vid matdistribution/eget boende ändras från 75 
kronor per portion till 65 kronor per portion. 
 
Den lägre avgiften införs retroaktivt från och med den 1 januari 2020. 
 
Förslagen antas.  
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Expedieras slutligt till: 
Äldreomsorgsnämnden 

________________ 
 
 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 17(20) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-01-22 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 24/2020 Dnr 2019-424 109  

Medborgarförslag om namnbyte till "Kinna kommun"  

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde med arbetsutskottet. 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Marks kommun byter namn till Kinna kom-
mun.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 7 januari 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar arbetsutskott om ärendet kan bordläggas till näst- 
kommande sammanträde med arbetsutskottet och finner att så sker. 

Expedieras till: 
Förslagsställaren 

________________ 
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§ 25/2020   

Information om årsredovisning för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén ger arbetsutskottet information om årsredovisning 
för kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 26/2020   

Information om årsredovisning för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson ger arbetsutskottet information om årsredovisning 
för Marks kommun. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 27/2020   

Information från Familjecentrum Prisman 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Eva Maurtizson ger arbetsutskottet information om Familjecentrum Prismans 
verksamhet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 

________________ 
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