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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-08-24 

Tid:   Onsdagen den 24 augusti, klockan 08.30 – 09.30 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

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) Ulf Dahlberg 

(C) Stefan Brunander 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Helena Blomqvist, 

digitalt deltagande 

1:e kommunjurist §§ 196–197 

    

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-08-31, klockan 10.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 195–200 

Viva Tallberg 

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 

Sammanträdesdatum, § 195–200 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-08-31 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-09-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 195 

Remiss gällande översyn av reglemente för kommunala 

pensionärsrådet 

§ 196 

Remiss gällande översyn av reglemente för kommunala 

funktionshinderrådet 

§ 197 

Partistöd 2023 § 198 

Fråga angående kommunens energiförbrukning § 199 

Kommundirektören informerar § 200 
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§ 195/2022    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Fråga angående kommunens energiförbrukning.  

- Kommundirektören informerar 

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) anmäler övrig fråga angående kommunens 

energiförbrukning. 

Ordföranden anmäler extra ärende, ”Kommundirektören informerar”.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förändringen av ärendelistan, och 

finner att så sker.  

__________________ 
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§ 196/2022   Dnr: KS 2022-372 

Remiss gällande översyn av reglemente för kommunala 

pensionärsrådet 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till reglemente för pensionärsrådet remitteras till pensionärsrådet och 

kommunens samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2022. 

Remissmissivet ska tillkännage önskemål att remissinstanserna särskilt lämnar 

synpunkter på arvoden och ersättningsdelen i reglementet. 

Ärendet 

Reglementet för pensionärsrådet är från 2018 och behöver nu ses över, vilket även 

behöver ske med anledning av ändrad organisation från och med mandatperioden 

2023-2026. Reglementet behöver ändras innan årsskiftet. Vid översyn av 

reglemente för annat råd i kommunen, har uppmärksammats att både rollen och 

uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Förslag till ändringar av reglementet har 

tagits fram utifrån det. Remiss behöver nu ske till pensionärsrådet och kommunens 

nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 juli 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för pensionärsrådet remitteras till pensionärsrådet och 

kommunens samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:   

Förslag till reglemente för pensionärsrådet remitteras till pensionärsrådet och 

kommunens samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2022. 

Remissmissivet ska tillkännage önskemål att remissinstanserna särskilt lämnar 

synpunkter på arvoden och ersättningsdelen i reglementet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Kommunala pensionärsrådet 

Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse, förslag till ändrat reglemente och 

nuvarande reglemente med ändringar markerade 

___________________ 
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§ 197/2022   Dnr: KS 2022-371 

Remiss gällande översyn av reglemente för kommunala 

funktionshinderrådet 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till reglemente för funktionshinderrådet remitteras till funktionshinderrådet 

och kommunens samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2022. 

Remissmissivet ska tillkännage önskemål att remissinstanserna särskilt lämnar 

synpunkter på förslaget att organisationerna bör sträva efter att utse 

representanter med olika bakgrund, kön och ålder, samt på arvoden och 

ersättningsdelen i reglementet. 

Ärendet 

Reglementet för funktionshinderrådet är från 2016 och sågs senast över 2019. Med 

anledning av ändrad organisation från och med mandatperioden 2023-2026 

behöver reglementet på nytt ses över och ändras innan årsskiftet. Vid översyn av 

reglemente för annat råd i kommunen, har uppmärksammats att både rollen och 

uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Förslag till ändringar av reglementet har 

tagits fram utifrån det. Remiss behöver nu ske till funktionshinderrådet och 

kommunens nämnder för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om nytt 

reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 juli 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för funktionshinderrådet remitteras till funktionshinderrådet 

och kommunens samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Förslag till reglemente för funktionshinderrådet remitteras till funktionshinderrådet 

och kommunens samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2022. 
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Remissmissivet ska tillkännage önskemål att remissinstanserna särskilt lämnar 

synpunkter på förslaget att organisationerna bör sträva efter att utse 

representanter med olika bakgrund, kön och ålder, samt på arvoden och 

ersättningsdelen i reglementet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Kommunala funktionshinderrådet 

Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse, förslag till ändrat reglemente och 

nuvarande reglemente med ändringar markerade 

______________________ 
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§ 198/2022   Dnr: KS 2022-20 

Partistöd 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 

av följande:  

Grundstöd för 2023 med 52 500 kronor.  

Mandatstöd för 2023 med 26 250 kronor per mandat.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

I kommunallagen 4 kap. 29 § anges att kommuner får ge ekonomiskt stöd till de 

politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka partiernas 

ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfullmäktige den 25 

september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt partistöd, reviderat 

den 17 maj 2018, § 85, vilka reglerar när partistöd betalas ut.  

Kommunens bestämmelser för partistöd anger att partistödet består av dels ett 

grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti, dels ett mandatstöd, som 

uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 

av följande:  

Grundstöd för 2023 med 52 500 kronor.  

Mandatstöd för 2023 med 26 250 kronor per mandat.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Kommunsekreterare Viva Tallberg redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 

av följande:  

Grundstöd för 2023 med 52 500 kronor.  
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Mandatstöd för 2023 med 26 250 kronor per mandat.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

________________ 
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§ 199/2022    

Fråga angående kommunens energiförbrukning 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma under höstens budgetberedning 

med information om hur kommunkoncernen arbetar med att minska 

energiförbrukningen, samt kommunens helhetsperspektiv på energifrågan, med 

anledning av de höga elpriserna. 

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) lyfter fråga om hur kommunen fördelar ansvaret och arbetar 

för att möta de höga elpriserna.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att återkomma 

under höstens budgetberedning med information om hur kommunkoncernen 

arbetar med att minska energiförbrukningen, samt kommunens helhetsperspektiv 

på energifrågan, med anledning av de höga elpriserna.  

Lena Ferm Hansson (C) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till Tomas Johanssons 

(M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Tomas Johanssons (M) förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_____________ 
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§ 200/2022  

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

sommaren som varit och några projekt som är på gång.  

I det stora hela har det varit en relativt lugn sommar. Socialförvaltningen hade ett 

ansträngt utgångsläge i bemanningen, men hittade lösningar och hade bra kontakt 

med anhöriga för att lösa situationen.  

En tragisk olycka skedde på väg 156 där två människor miste livet. Kommunen var 

i kontakt med grannkommunen, polisen och Länsstyrelsen kring händelsen.  

Förberedelser inför höstens val har fortsatt under sommaren. Idag öppnar 

förtidsröstningen och allt är på plats inför detta.  

Rapporten om översynen av kommunledningskontorets organisering kommer inom 

kort. Under hösten kommer förvaltningen att se över och arbeta med brister som 

har uppmärksammats genom kartläggningen.  

Marks kommun arbetar tillsammans med Tranemo kommun och Ulricehamn 

kommun för att få till en gemensam avsiktsförklaring om möjlig samverkan inom IT 

och digitalisering.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

-   

______________ 

 

 


