
 Sida 1(9) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-09-19 

Tid:   Måndagen den 19 september, klockan 08.30 – 10:15 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson §§ 223 - 224 

 (S) Ulf Dahlberg tjänstgör för Lena Ferm Hansson § 222 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Ulf Dahlberg §§ 223 - 224 
(M) Tomas Ekberg 
  
 Adjungerande 
(MP) Lo Göthberg Larsson 
(V) Arthur Thiry 
(SD) Glenn Glansin 
  
 Tjänstepersoner 
 Lillemor Berglund 

Andreasson 
Kommundirektör §§ 222-224 

 Karin Hydén Biträdande 
kommundirektör 

§§ 223-224 

 Talieh Ashjari Socialchef §§ 223-224 
 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 223-224 
 Totte Staxäng HR-chef §§ 223-224 
 Mari Sandell Molander Barn- och 

utbildningschef 
§§ 223-224 

 Jörgen Eriksson VD Marks Energi AB §§ 223-224 
 Rasmus Torngard Kultur- och fritidschef §§ 223-224 
 Malin Bexell Samhällsutvecklings-

chef 
§§ 223-224 

 Marita Haglund Verksamhets-controller §§ 223-224 
 Malin Johnson Ekonom §§ 223-224 
    
    
Utses att 
justera: 

Tomas Johansson   
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2022-09-19   
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Justeringens 
plats och tid: 

Kommunledningskontoret 
2022-09-20 

  

    
  

  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 222 - 224 

Lars Landrö 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-09-19, § 222-224 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-09-20 Datum för anslags 

nedtagande 2022-10-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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2022-09-19   
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Innehållsförteckning   

Information om arbetet med arbetsmiljön på barn- och 
utbildningsförvaltningen 

§ 222 

Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen § 223 

Delårsrapport 2022 Marks kommun § 224 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-09-19   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 222/2022    

Information om arbetet med arbetsmiljön på barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras 

Jäv 
Lena Ferm Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 

Dagens sammanträde 
Kommundirektören informerar om arbetet med att komma till rätta med 
arbetsmiljön på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Ärendet diskuteras.  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 
-   

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 5(9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-09-19   
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§ 223/2022   Dnr: KS 2022-61 

Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen noterar lägesrapport av uppdragen till kommundirektören. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 
Ordförande   Justerande 
 

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

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en 
delårsrapport för kommunstyrelsen.  

I delårsrapporten finns uppföljning av de uppdrag kommunstyrelsen fått av 
kommunfullmäktige och de uppdrag kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott har gett till kommundirektören. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen noterar lägesrapport av uppdragen till kommundirektören. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Kristian Johansson och ekonom Malin Johnsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår att 

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen noterar lägesrapport av uppdragen till kommundirektören. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslut skickas till 
-   

_____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-09-19   
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§ 224/2022   Dnr: KS 2022-59 

Delårsrapport 2022 Marks kommun 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2022 fastställs till: 

Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Marks Energi AB 0,5 procent  
Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 
 
Plan- och byggnadsnämndens investeringsbehov i nytt inmätningsinstrument för 
350 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram, plan- och 
byggnadsnämnden står för kapitalkostnader med anledning av investeringen. 

Miljönämnden får disponera 186 000 kronor ur naturvårdsfonden, beslutet 
finansieras genom kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Delårsrapport 2022 för Marks kommun godkänns. 

Valnämndens driftbudget för 2022 utökas med 1 000 000 kronor samtidigt som 
budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser statsbidrag 
för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige.  

Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 2 300 000 kronor 
samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser 
statsbidraget utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Status på uppdrag till nämnder och styrelser noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 
Ordförande   Justerande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-09-19   
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Ärendet 
Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader 
samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering om sina 
respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I samband med 
delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna gjort avseende 
ekonomiska frågor. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Borgensavgift för kommunens bolag under 2022 fastställs till: 

Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Marks Energi AB 0,5 procent  
Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 
 
Plan- och byggnadsnämndens investeringsbehov i nytt inmätningsinstrument för 
350 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram, plan- och 
byggnadsnämnden står för kapitalkostnader med anledning av investeringen. 

Miljönämnden får disponera 186 000 kronor ur naturvårdsfonden, beslutet 
finansieras genom kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Delårsrapport 2022 för Marks kommun godkänns. 

Valnämndens driftbudget för 2022 utökas med 1 000 000 kronor samtidigt som 
budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser statsbidrag 
för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige.  

Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 2 300 000 kronor 
samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser 
statsbidraget utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Status på uppdrag till nämnder och styrelser noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Kristian Johansson och verksamhetscontroller Marita Haglund redogör 
för ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår att: 

Borgensavgift för kommunens bolag under 2022 fastställs till: 

Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Marks Energi AB 0,5 procent  
Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 
 
Plan- och byggnadsnämndens investeringsbehov i nytt inmätningsinstrument för 
350 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram, plan- och 
byggnadsnämnden står för kapitalkostnader med anledning av investeringen. 

Miljönämnden får disponera 186 000 kronor ur naturvårdsfonden, beslutet 
finansieras genom kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Delårsrapport 2022 för Marks kommun godkänns. 

Valnämndens driftbudget för 2022 utökas med 1 000 000 kronor samtidigt som 
budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser statsbidrag 
för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige.  

Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 2 300 000 kronor 
samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser 
statsbidraget utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Status på uppdrag till nämnder och styrelser noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslut skickas slutligt till 
Nämnder och styrelser 

______________________ 
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