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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-16 

Tid:   Onsdagen den 16 november, klockan 08:30 – 12:00. Paus 
klockan 10:12 – 10:20 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (C) Lena Ferm Hansson §§ 281 – 283 och 285 

 (S) Pauli Kuitunen tjänstgör för Lena Ferm Hansson (C) § 284 

 (M) Tomas Ekberg 

 (SD) Glenn Glansin 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Pauli Kuitunen §§281 – 283 och 285 
(V) Arthur Thiry 
(M) Tomas Johansson 
(SD) Mikael Ljunggren 
  
 Tjänstepersoner 
 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör §§ 281 - 285 
 Lars Landrö Utredare och 

sekreterare 
§§ 281 - 284 

 Erika Hurtig Kanslichef §§ 281 - 285 
 Marita Haglund Verksamhets-

controller 
§ 282 

 Kristian Johansson Ekonomichef § 282 
Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2022-11-17 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 281 - 285 

Lars Landrö 

Ordförande 

Ulf Dahlberg(S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-11-16, §§ 281 - 285 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-11-21 Datum för anslags 

nedtagande 2022-12-13 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 281 

Avstämning av riskanalys och arbete med nämndplan 2023 § 282 

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige – förnyat 
beslut 

§ 283 

Kommundirektören informerar § 284 

Dialog om Marks kommuns styrprinciper § 285 
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§ 281/2022    

Fastställande av ärendelistan 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendelistan fastställs. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendelistan kan fastställas, och finner att så sker. 

 

  



Sida 5(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-16   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282/2022   Dnr: KS 2022–55 

Avstämning av riskanalys och arbete med nämndplan 2023 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 
nämndplan och internkontrollplan. 

Ärendet 
I nämndplanen tydliggörs kommunstyrelsens planering för genomförandet av 
fullmäktiges uppdrag. Utifrån nämndplanen fastställer sedan kommundirektören en 
verksamhetsplan. Kommunfullmäktige beslutar budgeten i december och nämnder 
och styrelser ska besluta nämndplan/affärsplan under januari 2023.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 
nämndplan och internkontrollplan. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det 
fortsatta arbetet med nämndplan och internkontrollplan. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
-   

___________________ 
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§ 283/2022   Dnr: KS 2022–25 

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige – förnyat 
beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Den av kommunfullmäktige, 16 juni 2022 § 119, beslutade sammanträdesplanen 
för 2023 fastställs även av nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt junisammanträde att fastställa 
sammanträdesplanen för år 2023. Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 7  
framgår att för varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. De  
år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda  
fullmäktige första gången i oktober. Avgående fullmäktige bestämmer dagen och  
tiden för det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Den av kommunfullmäktige, 16 juni 2022 § 119, beslutade sammanträdesplanen 
för 2023 fastställs även av nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Kanslichef Erika Hurtig redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att den av kommunfullmäktige, 16 juni 2022 § 119, beslutade 
sammanträdesplanen för 2023 fastställs även av nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Förslaget antas. 

 

Beslut skickas till 
-   

________________ 
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§ 284/2022    

Kommundirektören informerar 
Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om: 

- att vi är färdiga med rekryteringen av näringslivs- och hållbarhetschef Åsa 
Qvist Ek, 

- att den nya socialchefen, Susanne Åhman, börjar vid årsskiftet, 
- att koncernledningen får hjälp med utveckling av ledningsgruppen genom 

att de får ”träning” av två konsulter, 
- att ekonomichefen och HR-chefen ska vara del av koncernledningsgruppen 

utifrån den lägesbild som är just nu, 
- organiseringen av äldreomsorgen och 
- händelser på barn- och utbildningsnämnden och dennes förvaltning.  

Ärendet diskuteras. 

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

Beslut skickas till 
-   

________________ 
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§ 285/2022   

Dialog om Marks kommuns styrprinciper 
Ärendet 
Arbetsutskottet för dialog om Marks kommuns styrprinciper. 

_______________ 
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