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 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (SD) Glenn Glansin 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(V) Arthur Thiry 

(C) Stefan Brunander 

(M) Anders Lilliestam 

(SD) Mikael Ljunggren 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

 

 Erika Hurtig  Kanslichef  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Kristian Johansson Ekonomichef § 2 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 2 

 Malin Johnsson Ekonom § 2 

 Leo Rosenberg Handläggare § 3 

 Totte Staxäng HR-chef § 5-6 

 Agnetha Demker HR-specialist § 6 

 Martin Bertilsson Inköpschef § 7 

 Jimmy Langguth Upphandlare § 7 

 Lars Jönsson Planarkitekt § 7 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 

kommunikationschef 

§ 8 
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Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2023-01-11, § 7 

Kommunledningskontoret, 2023-01-18, kl. 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 1-12 

Viva Tallberg 

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 

2023-01-11, § 7 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-01-11 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-02-02 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 

  



Sida 4(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-11   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2023-01-11, § 1–6, 8–12 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-01-18 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-02-09 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 1 

Nämndplan 2023 kommunstyrelsen § 2 

Delårsrapport Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund § 3 

Gallringsbeslut räkenskapsinformation § 4 

Reparation av arbetskläder och skyddskläder § 5 

Löneutrymme i löneöversyn 2023 § 6 

Godkännande av upphandlingsdokument Tekniska Konsulter 

22/91 

§ 7 

Remiss Riktlinje för namnsättning § 8 

Fråga om förlängd betalningstid på fakturor från kommunen § 9 

Fråga om inkommen skrivelse till kommunstyrelsen § 10 

Fråga om kommunens investerings- och byggprocesser § 11 

Kommundirektören informerar § 12 
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§ 1/2023    

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan:  

- Fråga om förlängd betalningstid på fakturor från kommunen.  

- Fråga om inkommen skrivelse till kommunstyrelsen 

- Fråga om kommunens investerings- och byggprocesser.  

Ärendelistan fastställs.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) lyfter fråga om förlängd betalningstid på fakturor från 

kommunen.  

Stefan Brunander (C) lyfter fråga om inkommen skrivelse till kommunstyrelsen.  

Arthur Thiry (V) lyfter fråga om kommunens investerings- och byggprocesser.  

Beslutsgång 

Ordföranden förslår att följande ärenden tillförs ärendelistan:  

- Fråga om förlängd betalningstid på fakturor från kommunen.  

- Fråga om inkommen skrivelse till kommunstyrelsen 

- Fråga om kommunens investerings- och byggprocesser.  

Förslaget antas.  

__________________________ 
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§ 2/2023   Dnr: KS 2022-55 

Nämndplan 2023 kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet lämnar vägledning till det fortsatta arbetet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger 

kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. I nämndplanen tydliggörs 

nämndens planering för genomförandet av fullmäktiges uppdrag. Nämndplanen 

utgör den politiska beställningen till förvaltningschefen (kommundirektören). 

Utifrån nämndplanen fastställer sedan kommundirektören i en verksamhetsplan hur 

de politiska besluten i kommunstyrelsens nämndplan ska verkställas. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag 

till åtgärder för en budget i balans.  

Riskanalysen till internkontrollplanen 2023 fastställs.  

Nämndplan 2023–2024 för kommunstyrelsen fastställs.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund och ekonom Malin Johnsson redogör för 

ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar vägledning till det 

fortsatta arbetet. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

__________________ 
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§ 3/2023   Dnr: KS 2022-596 

Delårsrapport Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Delårsrapporten godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF, har vid sitt 

sammanträde den 14 oktober 2022 beslutat att för egen del godkänna 

delårsrapport för perioden januari – augusti 2022 samt översända densamma till 

medlemskommunerna för beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 december 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapporten godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Delårsrapporten godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

______________________ 
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§ 4/2023   Dnr: KS 2022-453 

Gallringsbeslut räkenskapsinformation 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Räkenskapsinformation som leverantörsfakturor, hyresavier och verifikationer som 

överförts till inköps- och fakturahanteringssystemet gallras efter 4 år. Gallringen 

avser både pappershandlingar och elektroniska handlingar. Gallringsbeslutet gäller 

för handlingar upprättade från och med 2018. 

Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att besluta enligt ovan, samt besluta 

att räkenskapsinformation som enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning får gallras efter 7 år också gallras efter 7 år. Gallringsbeslutet bör gälla 

för handlingar upprättade från och med 2013. 

Beslutet medför att informationshanteringsplaner kommer att uppdateras.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska dokument, 

mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara 

räkenskapsinformation bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av 

det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Kommunstyrelsen fattade 2021 

beslut om detta i sin informationshanteringsplan men det finns ett behov av en 

tydlig rekommendation till alla nämnder att fatta likalydande beslut. I dagsläget har 

olika nämnder olika gallringstid vilket inte är tillämpbart när hanteringen är 

gemensam. 

Om räkenskapsinformation på ett betryggande sätt har förts över till något av ovan 

nämnda material så får det ursprungliga materialet förstöras från och med fjärde 

året efter utgången av räkenskapsåret. Till exempel gäller detta leverantörsfakturor 

som inkommer i pappersformat eller pdf-format och skannas till kommunens 

inköps- och fakturahanteringssystem för bevarande i elektroniskt format. Denna del 

är ny även för kommunstyrelsens informationshanteringsplan. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente beslutat 16 december 2021 KF § 215 7 § 

punkt 4 ska kommunstyrelsen tillse att bokföring och redovisning sker i enlighet 

med ovan nämnda lag.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 december 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Räkenskapsinformation som leverantörsfakturor, hyresavier och verifikationer som 

överförts till inköps- och fakturahanteringssystemet gallras efter 4 år. Gallringen 
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avser både pappershandlingar och elektroniska handlingar. Gallringsbeslutet gäller 

för handlingar upprättade från och med 2018. 

Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att besluta enligt ovan, samt besluta 

att räkenskapsinformation som enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning får gallras efter 7 år också gallras efter 7 år. Gallringsbeslutet bör gälla 

för handlingar upprättade från och med 2013. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Handläggare Leo Rosenberg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Räkenskapsinformation som leverantörsfakturor, hyresavier och verifikationer som 

överförts till inköps- och fakturahanteringssystemet gallras efter 4 år. Gallringen 

avser både pappershandlingar och elektroniska handlingar. Gallringsbeslutet gäller 

för handlingar upprättade från och med 2018. 

Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att besluta enligt ovan, samt besluta 

att räkenskapsinformation som enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning får gallras efter 7 år också gallras efter 7 år. Gallringsbeslutet bör gälla 

för handlingar upprättade från och med 2013. 

Beslutet medför att informationshanteringsplaner kommer att uppdateras.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

______________________ 
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§ 5/2023   Dnr: KS 2021-501 

Reparation av arbetskläder och skyddskläder 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Uppdraget från kommunstyrelsens nämndplan att ta fram ett förslag till reparation 

av arbetskläder och skyddskläder ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

hållbarhetsperspektiv, där möjligheten till intern hantering har bedömts, är härmed 

slutfört. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i november 2022 att återremittera om 

reparation av arbetskläder och skyddskläder för att klargöra varifrån uppdraget 

kommer. 

På sammanträdet den 15:e december 2021 fick kommunstyrelsen en 

återrapportering av uppdraget i kommunstyrelsens nämndplan om att förlänga 

livslängden på kommunens arbetskläder. I samband med rapporteringen beslutades 

att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till reparation av 

arbetskläder och skyddskläder ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

hållbarhetsperspektiv. Förslaget ska visa på om möjligheten finns till intern 

hantering av reparation av arbetskläder. 

Arbetsmarknadsenheten på barn- och utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag 

att ta fram ett förslag till en verksamhet för återbruk av möbler, utrustning och 

material i kommunens verksamheter. I detta arbete har dialog förts med 

kommunledningskontoret om möjlighet att utvidga en sådan verksamhet med 

cirkulation av arbetskläder. I förslaget anges att kommande verksamhet även kan 

omhänderta cirkulation av arbetskläder. Inom ramen för cirkulation av arbetskläder 

finns en möjlighet till en intern hantering av reparation av arbetskläder och 

skyddskläder. 

Tidigare bedömning visar inte att efterfrågan på en intern hantering av reparation 

av arbetskläder och skyddskläder är stor eller skulle ge några ekonomiska vinster. 

De vinster som kan uppnås är i första hand miljömässiga. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 december 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Uppdraget från kommunstyrelsens nämndplan att ta fram ett förslag till reparation 

av arbetskläder och skyddskläder ur ett ekonomiskt och miljömässigt 



Sida 12(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-11   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

hållbarhetsperspektiv, där möjligheten till intern hantering har bedömts, är härmed 

slutfört. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Uppdraget från kommunstyrelsens nämndplan att ta fram ett förslag till reparation 

av arbetskläder och skyddskläder ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

hållbarhetsperspektiv, där möjligheten till intern hantering har bedömts, är härmed 

slutfört. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

________________________ 
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§ 6/2023   Dnr: KS 2022-589 

Löneutrymme i löneöversyn 2023 

Arbetsutskottets beslut 

2023 års löneöversyn ska uppgå till totalt 3,0 procent av den totala lönesumman. 

Kostnaderna för löneökningen finansieras inom respektive nämnds ram. 

Ärendet 

Hög inflation och stora osäkerheter gällande konjunkturutvecklingen gör 
lönebildningen extra utmanande framöver. Ett sätt att minska risken att bidra till en 
löne- och inflationsspiral är att vara trogen den lönebildningsmodell som finns på 
svensk arbetsmarknad där industrin sätter märket. 

Nivån för 2023 års löneöversyn utgår från den svenska lönebildningsmodellen samt 
beaktande av en god ekonomisk hushållning och hållbar kompetensförsörjning över 
tid. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 december 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

2023 års löneöversyn ska uppgå till totalt 3,0 procent av den totala lönesumman. 

Kostnaderna för löneökningen finansieras inom respektive nämnds ram. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

HR-chef Totte Staxäng och HR-specialist Agnetha Demker redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

2023 års löneöversyn ska uppgå till totalt 3,0 procent av den totala lönesumman. 

Kostnaderna för löneökningen finansieras inom respektive nämnds ram. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

__________________ 
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§ 7/2023   Dnr: KS 2022-537 

Godkännande av upphandlingsdokument Tekniska Konsulter 

22/91 

Arbetsutskottets beslut 

Upphandling av Tekniska Konsulter godkänns. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

__________________________ _________________________ 

Ulf Dahlberg (S)  Tomas Ekberg (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Marks Kommun har behov av ett nytt ramavtal då det nuvarande avtalet löper ut 

2023-03-31. Upphandlingen avser tekniska konsulttjänster inom teknikområdena 

Fastighet, VA Avfall, Gata och park, Geoteknik samt Plan och bygg. 

Konsultuppdragen avser allt från mindre utredningar till projektering av större 

projekt. Vi avser teckna avtal med 3 leverantörer per teknikområde inom totalt 27 

teknikområden. Upphandlingen genomförs i samarbete med Svenljunga kommun 

Baserat på tidigare inköp och kommande behov uppskattas det totala avtalsvärdet 

för denna upphandling att vara ca 40 miljoner kronor för en avtalsperiod på 4 år.  

Marks kommun har som syfte att teckna avtal med 3 leverantörer per 

teknikområde för att dels kunna göra avrop enligt en rangordning av leverantörerna 

alternativt en förnyad konkurrensutsättning för att uppnå bästa resultat när ett 

behov av tekniska konsulter inom områdena beskriva ovan uppstår. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 december 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Tekniska Konsulter godkänns med omedelbar justering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Upphandlare Jimmy Langguth redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  
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Upphandling av Tekniska Konsulter godkänns med omedelbar justering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-  

_______________________ 
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§ 8/2023   Dnr: KS 2022-256 

Remiss Riktlinje för namnsättning 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till Riktlinje för namnsättning remitteras till nämnder och styrelser inom 

kommunkoncernen, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommunstyrelsens förvaltning senast den 31 mars 2023. 

Ärendet 

Ansvarsförhållanden och principer bakom namngivning i kommunen behöver 

förtydligas. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till Riktlinjer för 

namnsättning. Remiss behöver nu ske till kommunkoncernens nämnder och 

styrelser för att inhämta deras synpunkter innan beslut fattas om riktlinjer för 

namnsättning. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 december 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till Riktlinje för namnsättning remitteras till nämnder och styrelser inom 

kommunkoncernen, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommunstyrelsens förvaltning senast den 31 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Förslag till Riktlinje för namnsättning remitteras till nämnder och styrelser inom 

kommunkoncernen, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommunstyrelsens förvaltning senast den 31 mars 2023. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Socialnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Marks Bostads AB 
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Marks Energi AB 

Marks Fastighets AB 

Spinnerskan i Mark AB 

___________________ 
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§ 9/2023     

Fråga om förlängd betalningstid på fakturor från kommunen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) lyfter frågan om förlängd betalningstid på fakturor från 

kommunen med anledning av vinterns höga elräkningar och ökad inflation.   

Ordförande och vice ordförande meddelar att de tar med sig frågan till beredning.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 10/2023     

Fråga om inkommen skrivelse till kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras 

Dagens sammanträde 

Stefan Brunander (C) ställer fråga om inkommen skrivelse till kommunstyrelsen 

som omnämnts i Borås Tidning.  

Kanslichef Erika Hurtig meddelar att skrivelsen är en central 

förhandlingsframställan från de fackliga organisationerna och hanteras av HR-

enheten.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 11/2023     

Fråga om kommunens investerings- och byggprocesser 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) lyfter fråga om analys och uppdatering av kommunens 

investerings- och byggprocesser.  

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar om att det pågår ett 

arbete i frågan. 

Ordförande meddelar att presidiet tar med sig frågan till beredning av ett 

informationsärende.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sida 21(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-11   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 12/2023     

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet att Mari 

Sandell Molander och arbetsgivaren är överens om att Mari Sandell Molander 

kommer att sluta som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.  

Förvaltningen kommer inom kort till arbetsutskottet med ett informationsärende om 

programmet Framtidens arbetsplats, där projekten kontorslösningar, e-arkiv samt 

ledar- och medarbetarskap ingår.  

Koncernledningen genomför en insats för att utveckla gruppen och skapa en grund 

för närmre samarbeten.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

sker.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 

 


