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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-10.20.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Stefan Brunander 
 S Jessica Rodén  
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
 KD Elise Arnell 
   
   
  Adjungerade 
 SD Glenn GLansin, kommunstyrelsen 
 V Arthur Thiry, kommunstyrelsen 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare  
  Karin Hydén, ekonomichef  
  Lena Arvidsson, redovisningschef  
  Malin Johnson, ekonom  
  Kristian Johansson, ekonom 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller 
  Krister Näsström, digitaliseringschef § 216 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef § 216 
  Lars Landrö, kanslichef § 216 
  Pelle Pellby, HR-chef 
  Martin Bertilsson, upphandlingschef § 216 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 216 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 23 september 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  § 216-217 
  Ellen Player Pellby   
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 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
 Tomas Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 216-217 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-23 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-09-23 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-10-08 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning 
  
Delårsrapport för kommunstyrelsen § 216 
  
Delårsrapport för Marks kommun § 217 
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§ 216/2020 Dnr 2020-341 042  

Delårsrapport för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommun- 
direktören.   
 
Delårsrapport 2020 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 11 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommun- 
direktören.  
 
Delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen godkänns. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund, kommundirektör Mats Lilienberg och 
ekonom Malin Johnson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om upp-
dragen till kommundirektören.  
 
Delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 217/2020 Dnr 2020-340 042 

Delårsrapport för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2020 ökas med 766 000 kronor,  
ut-ökningen finansieras genom ram för lokalkostnader under gemensamma 
verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att göra en  
uppföljning av internkontrollen och omgående inkomma med denna.  
 
Att prognosen för investeringsprojektet ombyggnad av Kungabergsbadet 
överstiger budget noteras.  
 
Analysen av kommunens måltidskostnader jämfört med andra kommuner  
enligt Koladas jämförelse av kostnader mellan kommuner noteras. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Delårsrapport 2020 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognostiserar underskott i sin ordinarie verksamhet  
uppmanas att arbeta för en budget i balans. Kommunfullmäktige påminner 
om att avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade intäkter 
relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisnings-principer är undantagna från uppmaningen. 
 
Kommunfullmäktige noterar de uppdrag som givits till nämnder och styrelser, 
samt uppföljning av dessa. 
 
Kommunfullmäktige 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 sam-
band med delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna 
gjort avseende ekonomiska frågor. 
 
I bilaga finns en lägesrapport om status på uppdrag som kommunfullmäktige 
har gett till nämnder och styrelser. 
 
I år görs även en återrapportering av uppdraget till kommundirektören att  
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redovisa en analys av kommunens måltidskostnader jämfört med andra  
kommuner enligt Koladas jämförelse av kostnader mellan kommuner. Se  
bilaga. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inte följt upp sin internkontrollplan 2019. I 
samband med att kommunstyrelsen följde upp kommunens internkontroll 
2019 uppmanade kommunstyrelsen kultur- och fritidsnämnden att göra en 
uppföljning av interkontrollen och inkomma med denna i samband med  
delårsrapporten. Någon sådan uppföljning har kultur- och fritidsnämnden inte 
gjort. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Delårsrapport 2020 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognostiserar underskott i sin ordinarie verksamhet  
uppmanas att arbeta för en budget i balans. Kommunfullmäktige påminner 
om att avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade intäkter 
relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade redovisnings-
principer är undantagna från uppmaningen.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2020 ökas med 766 000 kronor,  
utökningen finansieras genom ram för lokalkostnader under gemensamma 
verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att göra en  
uppföljning av internkontrollen och omgående inkomma med denna.  
 
Att prognosen för investeringsprojektet ombyggnad av Kungabergsbadet 
överstiger budget noteras. 
 
Analysen av kommunens måltidskostnader jämfört med andra kommuner  
enligt Koladas jämförelse av kostnader mellan kommuner noteras. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund, HR-chef Pelle Pellby och ekonom  
Kristian Johansson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår, med instämmande av Lisa Dahlberg (S) att 
kommunfullmäktige noterar de uppdrag som givits till nämnder och styrelser, 
samt uppföljning av dessa. 
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Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget för 2020 ökas med 766 000 kronor, utök-
ningen finansieras genom ram för lokalkostnader under gemensamma verk-
samheter.  
 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att göra en  
uppföljning av internkontrollen och omgående inkomma med denna.  
 
Att prognosen för investeringsprojektet ombyggnad av Kungabergsbadet 
överstiger budget noteras.  
 
Analysen av kommunens måltidskostnader jämfört med andra kommuner  
enligt Koladas jämförelse av kostnader mellan kommuner noteras. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Delårsrapport 2020 för Marks kommun godkänns.  
 
De nämnder som prognostiserar underskott i sin ordinarie verksamhet  
uppmanas att arbeta för en budget i balans. Kommunfullmäktige påminner 
om att avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade intäkter 
relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisningsprinciper är undantagna från uppmaningen. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.  

Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 
 

________________ 
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