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§ 177/2021   Dnr: KS 2021-140 042 

Aprilrapport 2021 kommunstyrelsen 

Beslutsrubrik 
Aprilrapport 2021 för kommunstyrelsen godkänns.  

Lägesrapporten om uppdragen till kommundirektören noteras. 

Äldreomsorgsnämndens svar på uppdraget från kommunfullmäktige angående 
ökat antal äldre noteras.  

Medlemskap i projektet Cykla & vandra i Sjuhärad godkänns. Projektet 
finansieras via kommunreserven. 

Flytt av destinationsweb från upplevelsemark.com till västsverige.com 
godkänns. Projektet finanserias via kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsen får överskrida sin budgetram avseende ordinarie 
verksamhet med maximalt 1,9 mnkr vilket motsvarar tidigare 
kommundirektörs avgångsvederlag. 

Kommunstyrelsen uppmanas att anpassa sin verksamhet så att den vid 
ingången av 2022 är i nivå med det årets budgetram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendet 
Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en 
uppföljning av verksamheten och ekonomin per sista april. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till aprilrapport för 
kommunstyrelsens ekonomi och verksamhet. Rapporten pekar på ett 
underskott på den ordinarie verksamheten om 1,1 mnkr.  

I samband med rapporten lyfts aktuella frågor och status på aktuella uppdrag.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 maj 2021. 
 

Dagens sammanträde 
Ekonom Malin Johnsson, ekonom Marita Haglund, HR-chef Pelle Pellby och 
tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) yrkar att följande beslutspunkt ersätter första 
beslutspunkten i förvaltningens förslag: 

Kommunstyrelsen får överskrida sin budgetram avseende ordinarie 
verksamhet med maximalt 1,9 mnkr vilket motsvarar tidigare 
kommundirektörs avgångsvederlag. 

Kommunstyrelsen uppmanas att anpassa sin verksamhet så att den vid 
ingången av 2022 är i nivå med det årets budgetram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Jessica Rodén (S) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons 
(C) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer preposition på kommunledningskontorets förslag till beslut 
och Lena Ferm Hanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Lena Ferm Hanssons (C) yrkande.  

Beslut skickas till 

 Äldreomsorgsnämnden 
 

  


