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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-09-15 

Tid:   Onsdag den 15 september, klockan 08.30-12.30.  

Paus klockan 10.35-10.45, 11.30-11.35.  

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren 

(S) Christopher Thorsson 

(C) Stefan Brunander 

(M) Tomas Ekberg 

(KD) Elise Arnell  

  

 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Tillförordnad 
kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare §§ 265-267 

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§§ 266, 275 

 Andreas Andersson Tillförordnad 

digitaliseringschef 

§ 266 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 266, 277-

278 

 Pelle Pellby HR-chef §§ 267-267, 

271 

 Martin Bertilsson Tillförordnad 
kanslichef och 

inköpschef 

§§ 269-270 

 Maria Sivedal Utredare §§ 269-278 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 
Förvaltningen och 

tillförordnad 
näringslivschef 

§§ 272-273 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör §§ 272-273 
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 Helen Rosenberg Tillförordnad 

kommunikationschef  

§ 274 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 277-278  

 Malin Johnson Ekonom  §§ 277-278 

 Lena Arvidsson Redovisningschef §§ 277-278 

 Jonas Pramler HR-specialist § 267 

    

 Övriga   

 Lena Duwe Ordförande 

Lärarförbundet i Mark 

§ 267 

 Magdalena Fallqvist Ordförande 

Kommunal 

§ 267 

 Linda Furnander Representant 

Lärarnas Riksförbund 

§ 267 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2021-09-29, klockan 15.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 265-278 

Ellen Player Pellby             §§ 265-267                           

 

Karin Hydén                     § 268 

 

Maria Sivedal                   §§ 269-278 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-09-15, § 265-278 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-09-30 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-10-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan  § 265/21 

Information om driftstörning på kommunens 

dokumentcenter 

§ 266/21 

Informationsärende samverkansavtal § 267/21 

Svar på motion om en strategi för sjunkande sjuktal § 268/21 

Svar på motion om läxhjälp § 269/21 

Svar på medborgarförslag om laddstolpar  § 270/21 

Svar på medborgarförslag om fria dubbade cykeldäck § 271/21 

Svar på medborgarförslag att ta fram kommunala 

småhustomter Kinna 25:17 

§ 272/21 

Svar på medborgarförslag om att ändra skyltarna "Mark i 

Mark" 

§ 273/21 

Sponsoravtal mellan Marks kommun och BK Marbo § 274/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 275/21 

Fråga angående stöd till medarbetare på socialförvaltningen § 276/21 

Information om delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen  § 277/21 

Information om delårsrapport 2021 för Marks kommun § 278/21 
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§ 265/2021    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Information om driftstörning på kommunens dokumentcenter 

- Fråga angående stöd till medarbetare på socialförvaltningen 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att information om driftstörning på kommunens 

dokumentcenter tillförs ärendelistan. 

 

Tomas Ekberg (M) ställer fråga angående stöd till medarbetare på 

socialförvaltningen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

_____________ 
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§ 266/2021    

Information om driftstörning på kommunens dokumentcenter 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommundirektör Karin Hydén ger arbetsutskottet information om att 

det blivit en driftstörning på kommunens dokumentcenter. Tillförordnad 

digitaliseringschef Andreas Andersson meddelar att Marks kommuns personal 

tillsammans med extern leverantör felsöker problemet, samt presenterar ett antal 

lösningsalternativ.  

 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger arbetsutskottet information om 

driftstörningen utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.  

 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

_____________ 
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§ 267/2021   Dnr: KS 2020-374 00 

Informationsärende samverkansavtal 

Arbetsutskottets beslut  

Informationen noteras. 

Ärendet 

Marks kommun har 2021-01-01 tecknat ett nytt samverkansavtal med de fackliga 

organisationerna. 

HR-chef och fackliga representanter presenterar avtalet på sammanträdet.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

En gemensam information om avtal om samverkan och arbetsmiljö ges av HR-chef 

Pelle Pellby, personalspecialist Jonas Pramler, ordförande Lärarnas Riksförbund 

Lena Duwe, ordförande Kommunal Magdalena Fallqvist och representant Lärarnas 

Riksförbund Linda Furnander.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  

__________________ 
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§ 268/2021   Dnr: KS 2017-255 026 

Svar på motion om en strategi för sjunkande sjuktal 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Numera finns det flera styrdokument, mer utvecklade arbetsformer, åtgärder och 

stödsystem vars syfte är att bidra till mer friska medarbetare, dessa svarar väl mot 

motionärernas förslag om en strategi för sjunkande sjuktal. I dagsläget bedöms det 

inte föreligga något behov av en särskild strategi för sjunkande sjuktal.  

Kommunfullmäktige noterar att handläggningstiden på motionen borde varit 

betydligt kortare.  

Motionen är därmed besvarad.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Christopher Thorson (S) och Lisa Dahlberg (S) föreslår i motion daterad 2017-05-

16 att kommunfullmäktige beslutar att arbeta fram en strategi för hur kommunen 

ska arbeta för att sjuktalen ska minska och att arbetet bör ske i nära samarbete 

med de fackliga organisationerna.  

Förslag till svar på motionen behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-

09-26 som återremitterade motionen.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Numera finns det flera styrdokument, mer utvecklade arbetsformer, åtgärder och 

stödsystem vars syfte är att bidra till mer friska medarbetare, dessa svarar väl mot 

motionärernas förslag om en strategi för sjunkande sjuktal. I dagsläget bedöms det 

inte föreligga något behov av en särskild strategi för sjunkande sjuktal.  

Kommunfullmäktige noterar att handläggningstiden på motionen borde varit 

betydligt kortare.  

Motionen är därmed besvarad.   

Dagens sammanträde 

HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
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Numera finns det flera styrdokument, mer utvecklade arbetsformer, åtgärder och 

stödsystem vars syfte är att bidra till mer friska medarbetare, dessa svarar väl mot 

motionärernas förslag om en strategi för sjunkande sjuktal. I dagsläget bedöms det 

inte föreligga något behov av en särskild strategi för sjunkande sjuktal.  

Kommunfullmäktige noterar att handläggningstiden på motionen borde varit 

betydligt kortare.  

Motionen är därmed besvarad.   

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

__________________ 
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§ 269/2021   Dnr: KS 2019-657 600 

Svar på motion om läxhjälp 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolverksamhet. Nämnden 

ska bland annat arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Ett sätt att 

bidra till att samtliga elever får stöd i att nå kunskapsmålen är en organiserad och 

samordnad läxhjälp, exempelvis på fritidshem och/eller via ideella 

föreningar/organisationer.  

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner 

arbeta fram lämpliga styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för 

styrdokument.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Elise Benjaminsson (M), Elise Arnell (KD) och Tomas Johansson (M) har den 3 

september 2019 lämnat en motion med förslag om att ta fram en övergripande 

modell för läxhjälp i anslutning till skoldagens slut. Förslagsvis skulle läxhjälp ske 

på eller i anslutning till fritidshemmen i kommunen för att alla elever på ett likartat 

sätt då kan erbjudas läxhjälp.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolverksamhet. Nämnden 

ska bland annat arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Ett sätt att 

bidra till att samtliga elever får stöd i att nå kunskapsmålen är en organiserad och 

samordnad läxhjälp, exempelvis på fritidshem och/eller via ideella 

föreningar/organisationer.  

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner 

arbeta fram lämpliga styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för 

styrdokument.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolverksamhet. Nämnden 

ska bland annat arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Ett sätt att 

bidra till att samtliga elever får stöd i att nå kunskapsmålen är en organiserad och 

samordnad läxhjälp, exempelvis på fritidshem och/eller via ideella 

föreningar/organisationer.  

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner 

arbeta fram lämpliga styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för 

styrdokument.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Elise Arnell (KD) 

Elise Benjaminsson (M) 

Tomas Johansson (M) 

Barn- och utbildningsnämnden 

________________ 
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§ 270/2021   Dnr: KS 2020-610 370  

Svar på medborgarförslag om laddstolpar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

På Marks Bostad AB pågår arbetet med att inventera, förbereda och erbjuda 

laddstolpar för sina hyresgäster. Marks Bostad AB deltar även i kommunens 

pågående arbete med att utveckla infrastrukturen för laddstolpar i kommunen.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

I ett medborgarförslag, inlämnat den 14 oktober 2020, föreslås att laddstolpar för 

elbilar sätts upp vid Marks Bostads AB parkeringsplatser. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

På Marks Bostad AB pågår arbetet med att inventera, förbereda och erbjuda 

laddstolpar för sina hyresgäster. Marks Bostad AB deltar även i kommunens 

pågående arbete med att utveckla infrastrukturen för laddstolpar i kommunen.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

På Marks Bostad AB pågår arbetet med att inventera, förbereda och erbjuda 

laddstolpar för sina hyresgäster. Marks Bostad AB deltar även i kommunens 

pågående arbete med att utveckla infrastrukturen för laddstolpar i kommunen.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

_____________ 
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§ 271/2021   Dnr: KS  2020-609 026  

Svar på medborgarförslag om fria dubbade cykeldäck 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Det finns idag inga planer på att börja ersätta kommunens anställda för utrustning 

via friskvårdsbidraget eller på annat sätt. Friskvårdsbidraget kan inte heller 

användas till att köpa eller hyra utrustning enligt Skatteverkets regler.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Förslagsställaren föreslår att anställda i kommunen som cyklar till arbetet ska få 

fria dubbdäck till cykel med syfte att kunna cykla året om.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Det finns idag inga planer på att börja ersätta kommunens anställda för utrustning 

via friskvårdsbidraget eller på annat sätt. Friskvårdsbidraget kan inte heller 

användas till att köpa eller hyra utrustning enligt Skatteverkets regler.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

 

Dagens sammanträde 

HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Det finns idag inga planer på att börja ersätta kommunens anställda för utrustning 

via friskvårdsbidraget eller på annat sätt. Friskvårdsbidraget kan inte heller 

användas till att köpa eller hyra utrustning enligt Skatteverkets regler.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

_____________ 
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§ 272/2021   Dnr: KS 2017-452 253  

Svar på medborgarförslag att ta fram kommunala 

småhustomter Kinna 25:17 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Det pågår en utredning om byggnation i området på Kinna 25:17 samt gränsande 

fastigheter. Utredningen bedrivs i samarbete med exploatör.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

 

Ärendet 

Ett medborgarförslag föreslår att kommunen ska ta fram kommunala småhustomter 

på Kinna 25:17, Vallås. 

Kommunfullmäktige översände medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare 

behandling den 6 december 2017, KF § 161/2017. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 6 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Det pågår en utredning om byggnation i området på Kinna 25:17 samt gränsande 

fastigheter. Utredningen bedrivs i samarbete med exploatör.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Det pågår en utredning om byggnation i området på Kinna 25:17 samt gränsande 

fastigheter. Utredningen bedrivs i samarbete med exploatör.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

_____________ 
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§ 273/2021   Dnr: KS 2020-128 105 

Svar på medborgarförslag om att ändra skyltarna "Mark i Mark" 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget stämmer inte överens med syftet för kommunens skyltar med 

reklamfrasen Mark i Mark, det vill säga att väcka intresse och att inspirera 

exploatörer att satsa i Marks kommun.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att byta skyltar på mark till salu togs emot den 21 

februari 2020. Medborgarförslaget går ut på att texten på skyltarna ”Mark i Mark” 

som finns i Horred och Skene skog ersätts med texten ”Industritomter till salu, 

telefon 0320-217000”. 

 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beslut den 27 februari 2020, KF § 20/2020. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 1 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget stämmer inte överens med syftet för kommunens skyltar med 

reklamfrasen Mark i Mark, det vill säga att väcka intresse och att inspirera 

exploatörer att satsa i Marks kommun.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Medborgarförslaget stämmer inte överens med syftet för kommunens skyltar med 

reklamfrasen Mark i Mark, det vill säga att väcka intresse och att inspirera 

exploatörer att satsa i Marks kommun.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Förslaget antas.  



Sida 18(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-09-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren  

_____________ 
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§ 274/2021   Dnr: KS 2021-508  

Sponsoravtal mellan Marks kommun och BK Marbo 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2021/2022 med 300 000 

kronor. 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram samt underteckna sponsoravtal för 

kommunens räkning. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för sponsring. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Sedan 2006 har Marks kommun haft ett sponsoravtal (samarbetsavtal) med 
basketklubben BK Marbo kring marknadsföring av Marks kommun. Det senaste 
avtalet gällde för en period om ett år (spelsäsongen 2020/2021) och löpte ut i 
samband med att spelsäsongen 2020/2021 avslutades.  

I en ansökan daterad 2021-08-31 föreslår BK Marbo att ett sponsoravtal upprättas 
för en tidsperiod om tre år samt att det tidigare sponsrade beloppet på 300 000 
kronor per år inflationsjusteras.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2021/2022 med 300 000 

kronor. 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram samt underteckna sponsoravtal för 

kommunens räkning. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för sponsring. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2021/2022 med 300 000 

kronor. 



Sida 20(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-09-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram samt underteckna sponsoravtal för 

kommunens räkning. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för sponsring. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

BK Marbo  

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 21(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-09-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 275/2021   Dnr: KS 2021-57 009 

Information om situationen angående Covid-19 

Arbetsutskottets beslut  

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare har i sina handlingar till dagens 

sammanträde kunnat läsa omvärldsbevakning per vecka 36, Marks kommuns 

rapport till Länsstyrelsen per den 9 september samt information från HR-chefen om 

smittsäker återgång till arbetsplatsen.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 22(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-09-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 276/2021    

Fråga angående stöd till medarbetare på socialförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut  

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tomas Ekberg (M) lyfter fråga angående angående stöd till medarbetare på 

socialförvaltningen som i sitt arbete upplever hot.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 23(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-09-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 277/2021   Dnr: KS 2021-402 

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson, verksamhetscontroller Marita 

Haglund och ekonom Malin Johnson ger arbetsutskottet information om 

delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att så sker.  

_______________ 

 

  



Sida 24(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-09-15 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 278/2021   Dnr: KS 2021-401 

Delårsrapport 2021 för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och verksamhetscontroller Marita 

Haglund ger arbetsutskottet information om delårsrapport 2021 för Marks kommun.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att så sker.  

_______________ 

 

 


