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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-04 

Tid:   Onsdag den 4 maj, klockan 08.30 – 11.33. 
Paus klockan 10.06 – 10.27. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset på Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Peter Landgren (S) tjänstgör för Jessica Rodén (S) 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Ulf Dahlberg 
(C) Stefan Brunander 
(KD) Elise Arnell 
(M) Tomas Ekberg 
  
 Tjänstepersoner 
 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 
§§ 120 – 131 

 Lars Landrö Utredare och 
sekreterare 

§§ 120 - 131 

 Marita Haglund Verksamhets-
controller 

§§ 121 - 122 

 Kristian Johansson Tillförordnad 
ekonomichef 

§§ 121 och 
129 - 130 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 
kommunikations
-chef 

§§ 122 och 
128 

 
 

Johan Bank Skoglund Kommunjurist § 123 

 Malin Johnson Ekonom § 129 

Utses att justera: Lena Ferm Hansson (C) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2022-05-11, klockan 08.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 120 - 131 

Lars Landrö 
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Ordförande 

Tomas Johansson (M) 

Justerande 

Lena Ferm Hansson (C) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-05-04, §§ 120 - 131 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-05-12 Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-03 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 120 

Revidering av Styrsystemet för Marks kommun § 121 

Vision för Marks kommun § 122 

Revidering socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens reglementen 

§ 123 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 
avseende 2021 

§ 124 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 
avseende juni 2022 

§ 125 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 
medborgarförslag, avseende juni 2022 

§ 126 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 
avseende juni 2022 

§ 127 

Ansökan om sponsring från Mark basket våren 2022 § 128 

Information om kommunstyrelsens aprilrapport 2022 § 129 

Information om Marks kommuns aprilrapport 2022 § 130 

Fråga om bostadsförsörjningsprogrammet § 131 
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§ 120/2022    

Förändring av ärendelistan 
Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Fråga om bostadsförsörjningsprogrammet 

Dagens sammanträde 
Lars-Inge Andersson (KD) lyfter en fråga om att följa upp och justera 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Fråga om bostadsförsörjningsprogrammet 

Förslaget antas 
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§ 121/2022   Dnr: KS 2021-456 

Revidering av Styrsystemet för Marks kommun 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Från och med budget 2024–2027 fattar kommunfullmäktige beslut om Marks 
kommuns budget i juni månad.  

Styrsystemet för Marks kommun uppdateras med nytt avsnitt för Planering och 
uppföljning enligt upprättat förslag.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Arbetsutskottets beslut 

Uppdraget att återkomma med förslag på hur budgetprocessen kan utvecklas från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2021 till kommundirektören är 
slutfört. 

Ärendet 
När kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2021 behandlade revidering  
av styrdokumentet Styrsystem i Marks kommun gav kommunstyrelsens 
arbetsutskott kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på hur 
budgetprocessen kan utvecklas. 

Förvaltningen förslår förändringar i Styrsystemet för Marks kommun där innehåll 
och tidsplan för budgetprocessen är förändrad. En viktig utgångspunkt i 
förändringarna är att ge goda förutsättningar till nämnder, styrelser, förvaltningar 
och bolag att planera, genomföra och följa upp det som står i Marks kommuns 
budget och i andra styrdokument. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Från och med budget 2024–2027 fattar kommunfullmäktige beslut om Marks 
kommuns budget i juni månad.  

Styrsystemet för Marks kommun uppdateras med nytt avsnitt för Planering och 
uppföljning enligt upprättat förslag.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Uppdraget att återkomma med förslag på hur budgetprocessen kan utvecklas från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2021 till kommundirektören är 
slutfört. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut 

 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Från och med budget 2024-2027 fattar kommunfullmäktige beslut om Marks 
kommuns budget i juni månad.  

Styrsystemet för Marks kommun uppdateras med nytt avsnitt för Planering och 
uppföljning enligt upprättat förslag.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Uppdraget att återkomma med förslag på hur budgetprocessen kan utvecklas från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2021 till kommundirektören är 
slutfört. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut 

Peter Landgren (S), Niklas Herneryd (L) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till 
Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Lena Ferm Hanssons (C) förslag kan antas och finner att så 
sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Marks kommuns nämnder och styrelser 
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§ 122/2022   Dnr: KS 2019-866 041 

Vision för Marks kommun 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Vision för Marks kommun fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Nuvarande vision arbetades fram i mitten av 1990-talet och det fanns därför ett 
behov av att arbeta fram en ny vision. Visionen gäller för den geografiska ytan 
Marks kommun och visar vad vi tillsammans strävar efter. En vision är sällan nåbar, 
men anger en tydlig riktning under kommande år. Våren 2021 gjordes en grund i 
arbetet där de som bor och verkar i kommunen -kommuninvånare, näringsliv, 
föreningar och anställda, gavs möjlighet att vara delaktig i arbetet. Detta har varit 
en viktig grund i framtagandet av Vision för Marks kommun.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Vision för Marks kommun fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Vision för Marks kommun fastställs. 

Peter Landgren (S), Niklas Herneryd (L) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till 
Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Lena Ferm Hanssons (C) förslag kan antas och finner att så 
sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Marks kommuns nämnder och styrelser 
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§ 123/2022   Dnr: KS 2022-216 

Revidering socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens reglementen 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige ändrar barn- och utbildningsnämndens reglemente på så vis 
att två nya punkter, 15 och 16, införs under 2 §, med lydelsen: Lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande m.fl. vad avser kommunens uppgift att efter 
anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda 
här i landet, respektive förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande 
m.fl. vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från Migrationsverket ordna 
boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med 
tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet. 

Kommunfullmäktige ändrar socialnämndens reglemente på så vis att punkterna 8 
och 9, under 2 §, ändras och får följande lydelse: Lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl., förutom vad avser kommunens uppgift att efter 
anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda 
här i landet, respektive förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande 
m.fl., förutom vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 
Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet. 

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022 under förutsättning av att den nya 
lagstiftningen träder i kraft från och med 1 juli 2022. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 
Regeringen föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. (LMA) för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser 
för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. 
Lagändringarna innebär att bestämmelserna i LMA ska gälla redan från den 
tidpunkt då personen ansöker om tillfälligt skydd, till skillnad från som idag när 
personen beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd. 
Ändringarna innebär också att Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten 
behåller huvudansvaret för mottagandet, få anvisa en kommun att ordna boendet 
för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd samt att kommunerna ges 
behörighet att anordna boenden för dessa personer. 

Om Migrationsverket gör en anvisning kommer kommunen att vara skyldig att 
ordna boende. Några särskilda krav på typ av boende uppställs inte. Det blir upp till 
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kommunen att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i ett enskilt fall. Skyldigheten 
kommer dock inte att kunna fullgöras genom placering i en annan kommun. 
Kommunerna kommer få rätt ersättning för att anordna boenden. 

Nu fråga om vilken nämnd som ska ges i uppgift att fullgöra kommunens 
skyldigheter enligt lagändringarna. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ändrar barn- och utbildningsnämndens reglemente på så vis 
att två nya punkter, 15 och 16, införs under 2 §, med lydelsen: Lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande m.fl. vad avser kommunens uppgift att efter 
anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda 
här i landet, respektive förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande 
m.fl. vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från Migrationsverket ordna 
boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med 
tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet. 

Kommunfullmäktige ändrar socialnämndens reglemente på så vis att punkterna 8 
och 9, under 2 §, ändras och får följande lydelse: Lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl., förutom vad avser kommunens uppgift att efter 
anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda 
här i landet, respektive förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande 
m.fl., förutom vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 
Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet. 

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
Kommunjurist Johan Bank Skoglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Kommunfullmäktige ändrar barn- och utbildningsnämndens reglemente på så vis 
att två nya punkter, 15 och 16, införs under 2 §, med lydelsen: Lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande m.fl. vad avser kommunens uppgift att efter 
anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
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eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda 
här i landet, respektive förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande 
m.fl. vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från Migrationsverket ordna 
boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med 
tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet. 

Kommunfullmäktige ändrar socialnämndens reglemente på så vis att punkterna 8 
och 9, under 2 §, ändras och får följande lydelse: Lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl., förutom vad avser kommunens uppgift att efter 
anvisning från Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om 
eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda 
här i landet, respektive förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande 
m.fl., förutom vad avser kommunens uppgift att efter anvisning från 
Migrationsverket ordna boendet för flyktingar som har ansökt om eller beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet. 

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022 under förutsättning av att den nya 
lagstiftningen träder i kraft från och med 1 juli 2022. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Lena Ferm Hanssons (C) förslag kan antas och finner att så 
sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 124/2022   Dnr: KS 2022-24 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 
avseende 2021 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Kommunallagen 6 kap. 34 § anger att ett ärende som väckts genom 
medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett år 
från det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden 
ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
ärendena.  

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns, och 
finner att så sker. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
- 
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§ 125/2022   Dnr: KS 2022-23 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 
avseende juni 2022 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 
än ett år gamla godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet bjuder in teknik- och servicenämndens presidie till dialog på ett 
kommande möte. 

Ärendet 
Kommunallagen 6 kap. 34 § anger att ett ärende som väckts genom 
medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett år 
från det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden 
ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den 
tid som anges i första stycket.  

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 
än ett år gamla godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson föreslår följande: 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 
än ett år gamla godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Arbetsutskottet bjuder in teknik- och servicenämndens presidie till dialog på ett 
kommande möte. 

Arbetsutskottet fattar beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Lena Ferm Hanssons (C) förslag kan antas och finner att så 
sker. 

Beslut skickas till 
Teknik- och servicenämnden 
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§ 126/2022   Dnr: KS 2022-22 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 
medborgarförslag, avseende juni 2022 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 
2022-04-19, godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 34 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de medborgarförslag som kommunfullmäktige inte har 
fattat beslut om inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Redovisningen 
ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 
2022-04-19, godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande:  

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 
2022-04-19, godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

-  
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§ 127/2022   Dnr: KS 2022-22 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 
avseende juni 2022 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-04-19, 
godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 33 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som kommunfullmäktige inte har fattat beslut 
om inom ett år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-04-19, 
godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-04-19, 
godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

-   
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§ 128/2022   Dnr: KS 2022-238 

Ansökan om sponsring från Mark basket våren 2022 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen sponsrar Mark basket med 300 000 kr för spelsäsongen 2022 - 
2023.  

Kommunstyrelsen tar ställning till omfattning av kommunens fortsatta arbete med 
sponsring av elitidrott och motsvarande verksamhet i kommande budgetprocess. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för sponsring.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Sedan 2006 har Marks kommun haft ett sponsoravtal (samarbetsavtal) med 
basketklubben Mark basket kring marknadsföring av Marks kommun. Det senaste 
avtalet gällde för en period om ett år (spelsäsongen 2021/2022) och löper ut i 
samband med att säsongen avslutas.  

I en ansökan daterad 26 februari 2022 föreslår Mark basket att ett sponsoravtal 
upprättas för en tidsperiod om tre år, med ett belopp på 500 000 kronor per år.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen sponsrar Mark basket med 150 000 kr för hösten 2022.  

Kommunstyrelsen tar ställning till omfattning av kommunens fortsatta arbete med 
sponsring av elitidrott och motsvarande verksamhet i kommande budgetprocess. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för sponsring.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår följande: 

Kommunstyrelsen sponsrar Mark basket med 300 000 kr för spelsäsongen 2022–
2023.  
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Kommunstyrelsen tar ställning till omfattning av kommunens fortsatta arbete med 
sponsring av elitidrott och motsvarande verksamhet i kommande budgetprocess. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för sponsring.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Tomas Johansson (M), Peter Landgren (S), Niklas Herneryd (L) och Lena Ferm 
Hansson yrkar bifall till Lars-Inge Anderssons (KD) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Lars-Inge Anderssons (KD) förslag kan antas och finner att 
så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 
Mark basket 
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§ 129/2022   Dnr: KS 2022-58 

Information om kommunstyrelsens aprilrapport 2022 
Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 
kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2021 samt en prognos 
för hela året. 

På dagens sammanträde ges en första information om kommunstyrelsens 
ekonomiska prognos för 2022. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och ekonom Malin Johnson redogör 
för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång 
Ordförande tackar för informationen och föreslår att den noteras. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
- 
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§ 130/2022   Dnr: KS 2022-56 

Information om Marks kommuns aprilrapport 2022 
Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 
kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2021 samt en prognos 
för hela året. 

På dagens sammanträde ges en första information om Marks kommuns ekonomiska 
prognos för 2022. 

 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

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

Beslut skickas till 
- 
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§ 131/2022    

Fråga om bostadsförsörjningsprogrammet 
Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Lars-Inge Andersson (KD) ser behovet av att bostadsförsörjningsprogrammet följs 
upp och eventuellt justeras. 

Biträdande kommundirektör informerar om att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram ska uppdateras. Detta är ett pågående arbete som ska 
vara klart 31 december 2022. Arbetsutskottet kommer att få information om 
uppdateringen under året. 

Ärendet diskuteras. 

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