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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-11-17 

Tid:   Onsdag den 17 november, klockan 13.00-13.40. 

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt. 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (C) Stefan Brunander (C) tjänstgör för Niklas Herneryd (L) 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén  Biträdande 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

 

 Malin Johnson Ekonom  

 Marita Haglund Verksamhets- 

controller  

 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2021-11-17, klockan 14.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 340-341 

Ellen Player Pellby 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 
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Justerande 

Tomas Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-11-17, §§ 340-341 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-11-17 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-12-09 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Kommunledningskontoret 
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Innehållsförteckning   

Oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen § 340/21 

Oktoberrapport 2021 för Marks kommun § 341/21 
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§ 340/2021   Dnr: KS 2021-515 

Oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 utökas med 10 miljoner kronor, 

utökningen görs genom kommunstyrelsens investeringsreserv. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

_____________________________ __________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Mark kommun skall 

samtliga nämnder lämna en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den 

ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2021. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en 

oktoberrapport för kommunstyrelsen. Rapporten visar att kommunstyrelsens 

investeringsbudget på 10 miljoner kronor är förbrukad. Budgeten används 

framförallt till strategiska markförvärv och IT-investeringar och förnärvarande 

pågår diskussioner om två stycken markförvärv. För att möjliggöra eventuellt avslut 

innan årsskiftet i dessa förhandlingar behöver investeringsbudgeten utökas med 10 

miljoner kronor. Kommunstyrelsen disponerar årligen 20 miljoner kronor i reserv 

för hela kommunens investeringsbehov, reserven har inte använts under 2021.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information i ärendet den 10 november 

2021, § 338, där följande beslutades: 

Information om preliminär prognos i kommunstyrelsens oktoberrapport noteras. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund och ekonom Malin Johnson redogör för 

ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 utökas med 10 miljoner kronor, 

utökningen görs genom kommunstyrelsens investeringsreserv. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-  

______________________ 
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§ 341/2021   Dnr: KS 2021-514 

Oktoberrapport 2021 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Krisledningsnämnden har den 17 april 2020, § 28, fattat beslut om inriktning av 

krisledningsarbetet i kommunen med anledning av pandemin covid -19. Situationen 

är inte längre sådan som anges i krisledningsnämndens beslut och från och med  

1 januari 2022 gäller därmed inte det beslutet. 

Kommunstyrelsen noterar kultur- och fritidsnämndens återrapportering på hur 

nämnden åtgärdat bristerna i internkontrollarbetet.  

Kommunstyrelsen noterar redovisningen från nämnder och styrelser på åtgärder för 

en stark demokrati enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22. 

Kommunstyrelsen noterar aktuell lägesrapport från överförmyndarnämnden över 

situationen inom nämndens verksamhet. 

Oktoberrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

_____________________________ _________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den 

ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2020. Oktoberrapporten 

för Marks kommun behandlas av kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information i ärendet den 10 november 

2021, § 339, där följande beslutades: 

Information om preliminär prognos i Marks kommuns oktoberrapport noteras. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund och tillförordnad ekonomichef Kristian 

Johansson redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Krisledningsnämnden har den 17 april 2020, § 28, fattat beslut om inriktning av 

krisledningsarbetet i kommunen med anledning av pandemin covid -19. Situationen 

är inte längre sådan som anges i krisledningsnämndens beslut och från och med  

1 januari 2022 gäller därmed inte det beslutet. 

Kommunstyrelsen noterar kultur- och fritidsnämndens återrapportering på hur 

nämnden åtgärdat bristerna i internkontrollarbetet.  

Kommunstyrelsen noterar redovisningen från nämnder och styrelser på åtgärder för 

en stark demokrati enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22. 

Kommunstyrelsen noterar aktuell lägesrapport från överförmyndarnämnden över 

situationen inom nämndens verksamhet. 

Oktoberrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktige 

Demokratiberedningen 

_______________________ 

 


