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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-18 

Tid:   Onsdagen den 18 januari, klockan 08.30-12.00. Paus klockan 

09.20-09.35. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (C) Lena Ferm Hansson, §§ 13–24 

 (C) Stefan Brunander tjänstgör för Lena Ferm Hansson, § 25 

 (M) Tomas Ekberg 

 (SD) Glenn Glansin 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Pauli Kuitunen, § 13-25, ej beslutsdel § 25, kl. 08.30-11.30 

(V) Arthur Thiry 

(C) Stefan Brunander, §§ 13-24 

(M) Anders Lilliestam 

(SD) Mikael Ljunggren 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör § 15-25 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör  

§ 19-25 

 Erika Hurtig Kanslichef  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 14-15 

 Totte Staxäng HR-chef § 17 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen 

§ 18 

 Monica Bergsten Miljöstrateg § 18 

 Kristian Johansson Ekonomichef § 19-21 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 19-21 

 Malin Johnson Ekonom § 19-21 

 Lena Arvidsson Redovisningschef § 20 

 Sara Turebo Personalspecialist § 25 
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Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2023-01-20, klockan 11.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 13-25 

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 

2023-01-18, § 13-25 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-01-20 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-02-11 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 13 

Översyn av reglemente för kommunala funktionshinderrådet § 14 

Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet § 15 

Ansvarsfördelning för skötsel av skyddad natur § 16 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsmiljöarbete 

§ 17 

Remiss gällande hållbarhetsprogram för Marks kommun 

2023-2030 

§ 18 

Svar till barn- och utbildningsnämnden angående att 

upprätta en integrationsstrategi 

§ 19 

Information om årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen § 20 

Information om årsredovisning 2022 för Marks kommun § 21 

Nämndplan 2023 kommunstyrelsen § 22 

Information gällande ärende om förlängd betalningstid på 

fakturor från kommunen 

§ 23 

Kommundirektören informerar § 24 

Förankring av arbetsgång, ärende ks 2023-52 023 § 25 
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§ 13/2023    

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärende tillförs ärendelistan:  

- Information gällande ärende om förlängd betalningstid på fakturor från 

kommunen  

- Förankring av arbetsgång, ärende ks 2023-52 023 

Ärendelistan fastställs.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan:  

- Information gällande ärende om förlängd betalningstid på fakturor från 

kommunen  

- Förankring av arbetsgång, ärende ks 2023-52 023 

Förslaget antas.  

____________________  
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§ 14/2023   Dnr: KS 2022-371 

Översyn av reglemente för kommunala funktionshinderrådet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för funktionshinderrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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 i samband med den nya 

mandatperioden. 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, vilket kommun-

styrelsens arbetsutskott har remitterat till funktionshinderrådet och kommunens 

nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna synpunkter har 

sammanställts och därefter har förslag till reglemente för funktionshinderrådet 

upprättats. Kommunfullmäktige har vid behandling den 14 december 2022, § 234, 

återremitterat det med syfte att kommunstyrelsen ska återkomma till fullmäktige 

med ett förslag där rådets ledamöter ersätts med samma belopp som de 

förtroendevalda i kommunen får i arvode och reseersättning vid sammanträde med 

rådet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för funktionshinderrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Reglemente för funktionshinderrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Funktionshinderrådet 

Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse, nytt reglemente för funktionshinderrådet 

och sammanställning över hantering av inkomna remissvar 

___________________ 
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§ 15/2023   Dnr: KS 2022-372 

Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för pensionärsrådet ersätts med upprättat förslag. 

Fråga ställs till pensionärsrådet om rådet fortsatt ska benämnas pensionärsrådet 

eller byta namn till äldrerådet eller seniorrådet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Reglementet för pensionärsrådet är från 2018 och behöver nu ses över. Med 

anledning av ändrad organisation från och med mandatperioden 2023-2026, 

behöver reglementet ändras i samband med den nya mandatperioden. 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, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till 

pensionärsrådet och kommunens nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för pensionärsrådet upprättats. Kommunfullmäktige har vid behandling  

den 14 december 2022, § 235, återremitterat det med syfte att kommunstyrelsen 

ska återkomma till fullmäktige med ett förslag där rådets ledamöter ersätts med 

samma belopp som de förtroendevalda i kommunen får i arvode och reseersättning 

vid sammanträde med rådet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för pensionärsrådet ersätts med upprättat förslag. 

Fråga ställs till pensionärsrådet om rådet fortsatt ska benämnas pensionärsrådet 

eller byta namn till äldrerådet eller seniorrådet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Reglemente för pensionärsrådet ersätts med upprättat förslag. 
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Fråga ställs till pensionärsrådet om rådet fortsatt ska benämnas pensionärsrådet 

eller byta namn till äldrerådet eller seniorrådet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Pensionärsrådet 

Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse, nytt reglemente för pensionärsrådet och 

sammanställning över hantering av inkomna remissvar 

_______________________ 
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§ 16/2023   Dnr: KS 2021-39 43 

Ansvarsfördelning för skötsel av skyddad natur 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att teknik- och servicenämnden även fortsättningsvis 

ansvarar för skötsel av skyddad natur enligt gällande reglemente. 

Ärendet 

Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna med stöd av 7 kap 4-6 § 

miljöbalken. Syftet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. Det finns 14 

naturreservat i kommunen varav fyra är kommunala naturreservat och ett är 

kulturreservat. Förvaltare i de statliga naturreservaten är Länsstyrelsen eller 

Västkuststiftelsen. Marks kommun ansvarar för skötsel i ett statligt naturreservat, 

Assbergs raviner. Kommunen är förvaltare för de kommunala naturreservaten samt 

kulturreservatet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2020, § 199, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och komma med förslag på vilken nämnd 

som i framtiden ska ha ansvar för att beställa skötsel av skyddad natur.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att teknik- och servicenämnden även fortsättningsvis 

ansvarar för skötsel av skyddad natur enligt gällande reglemente. 

Dagens sammanträde 

Kanslichef Erika Hurtig redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar att teknik- och 

servicenämnden även fortsättningsvis ansvarar för skötsel av skyddad natur enligt 

gällande reglemente. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Teknik- och servicenämnden 

________________________ 
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§ 17/2023   Dnr: KS 2022-270 

Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsmiljöarbete 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Återrapportering av efterlevnad av handlingsplanen ska redovisas i samband med 

delårsrapporten.  

Ärendet 

Previa genomförde under våren 2022 en omfattande arbetsmiljökartläggning inom 

barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 

maj 2022, § 152, att fråga barn- och utbildningsnämnden hur resultatet från 

kartläggning kommer att omhändertas och vilka åtgärder som kommer att vidtas. 

Barn- och utbildningsnämnden har, efter beslut i nämnden den 15 september 2022, 

§ 99, översänt beslutad handlingsplan som svar på frågan från kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Återrapportering av efterlevnad av handlingsplanen ska redovisas i samband med 

delårsrapporten.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________________ 
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§ 18/2023   Dnr: KS 2021-184 003 

Remiss gällande hållbarhetsprogram för Marks kommun 2023–

2030 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2023–2030 skickas på remiss till 

nämnder, styrelser, pensionärsrådet, funktionshinderrådet och näringslivsrådet. 

Sista svarsdatum för remissen är 2023-04-18. 

Ärendet 

Enligt Budget för Marks kommun 2022-2023 ska ett styrdokument för kommunens 

arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. Ett förslag på 

Hållbarhetsprogram togs fram och skickades på remiss av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2022-04-20. Efter remissrundan har till Hållbarhetsprogrammet under 

hösten 2022 i stor omfattning omarbetats, därför föreslår att programmet återigen 

skickas på remiss till nämnder, styrelser och råd.   

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 2 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2023–2030 skickas på remiss till 

nämnder, styrelser, pensionärsrådet, funktionshinderrådet och näringslivsrådet. 

Sista svarsdatum för remissen är 2023-04-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Malin Bexell redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  

Förslag till Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2023–2030 skickas på remiss till 

nämnder, styrelser, pensionärsrådet, funktionshinderrådet och näringslivsrådet. 

Sista svarsdatum för remissen är 2023-04-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

Nämnder och styrelser 

Näringslivsrådet 

Pensionärsrådet 

Funktionshinderrådet 

_________________ 
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§ 19/2023   Dnr: KS 2022-580 

Svar till barn- och utbildningsnämnden angående uppdrag att 

upprätta en integrationsstrategi 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar informationen om att barn- och utbildningsnämnden har 

antagit Integrationsplan 2023.  

Kommunstyrelsen påminner barn- och utbildningsnämnden att upprätta en 

integrationsstrategi enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade  

2021-11-18. 

Kommunstyrelsen noterar önskemålet från barn- och utbildningsnämnden om att 

tillsätta en arbetsgrupp. Kommunstyrelsen förutsätter att förvaltnings-

organisationen har det arbetssätt och de arbetsgrupper som är effektiva för 

integrationsarbetet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

I Budget 2022-2025 för Marks kommun gav kommunfullmäktige barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag att arbeta fram en integrationsstrategi för senare 

beslut i kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt möte  

2022-09-22 antagit en Integrationsplan 2023 och översänt den till 

kommunstyrelsen som svar på uppdraget att upprätta en integrationsstrategi. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår samtidigt att kommunstyrelsen beslutar att 

tillsätta en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp i syfte att utveckla 

integrationsplanen inför år 2024. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om att barn- och utbildningsnämnden har 

antagit Integrationsplan 2023.  

Kommunstyrelsen påminner barn- och utbildningsnämnden att upprätta en 

integrationsstrategi enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade  

2021-11-18. 

Kommunstyrelsen noterar önskemålet från barn- och utbildningsnämnden om att 

tillsätta en arbetsgrupp. Kommunstyrelsen förutsätter att förvaltnings-

organisationen har det arbetssätt och de arbetsgrupper som är effektiva för 

integrationsarbetet. 
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Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunstyrelsen noterar informationen om att barn- och utbildningsnämnden har 

antagit Integrationsplan 2023.  

Kommunstyrelsen påminner barn- och utbildningsnämnden att upprätta en 

integrationsstrategi enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade  

2021-11-18. 

Kommunstyrelsen noterar önskemålet från barn- och utbildningsnämnden om att 

tillsätta en arbetsgrupp. Kommunstyrelsen förutsätter att förvaltnings-

organisationen har det arbetssätt och de arbetsgrupper som är effektiva för 

integrationsarbetet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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§ 20/2023   Dnr: KS 2022-64 

Information om årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Förvaltningen informerar om årsrapport 2022 för kommunstyrelsens förvaltning och 

det preliminära ekonomiska utfallet för 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

behandlar årsrapporten den 22 februari.    

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Malin Johnson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

sker.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 21/2023   Dnr: KS 2022-62 

Information om årsredovisning 2022 för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Förvaltningen informerar om Årsredovisning 2022 för Marks kommun och det 

preliminära ekonomiska resultatet för år 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kommer att få information om årsredovisningen vid sitt sammanträde 8 mars och 

behandlar årsredovisningen 15 mars. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

sker.  

Beslut skickas till 

-   

______________ 
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§ 22/2023   Dnr: KS 2022-55 

Nämndplan 2023 kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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. 

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 redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

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.  



Sida 19(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-18   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-18   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 23/2023   

Information gällande ärende om förlängd betalningstid på 

fakturor från kommunen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 januari 2023 väcktes frågan om 

förlängd betalningstid på fakturor från kommunen.  

Ordföranden informerar att ärendet kommer att tas upp för beslut på 

arbetsutskottet den 25 januari 2023.  

Beslutsgång 

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

sker.  

____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-18   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 24/2023   

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet om hur 

den centrala samverkansgruppen (CSG) arbetar vidare med samverkansavtal.  

Med anledning av ny mandatperiod anordnas utbildningsdagar för alla 

förtroendevalda i kommunen. Den 12 januari hölls den första utbildningen med 

positiv respons från deltagarna.  

Arkitektstudenter från Chalmers har sedan september samarbetat med Marks 

kommun och lämnat förslag på utvecklingsprojekt. Den 13 januari presenterades 

arbetet i form av en utställning på Kinna konserthus.   

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

sker.  

____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-18   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 25/2023   

Förankring av arbetsgång, ärende ks 2023-52 023  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får förhandlingsmandat att fortsätta arbetet enligt riktlinjen, att 

hitta konstruktiva lösningar och vid förekommande fall företräda arbetsgivaren i 

arbetsrättsliga tvister. 

Jäv 

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

ärendet. För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Stefan Brunander (C).  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar om hur arbetet i ärende 

ks 2023-52 023 fortlöper. Arbetet följer stegen i Riktlinje vid rekrytering, 

tillsättning och avsättning av förvaltningschef, dnr 2019-107 0022.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommundirektören får förhandlingsmandat att fortsätta arbetet enligt riktlinjen, att 

hitta konstruktiva lösningar och vid förekommande fall företräda arbetsgivaren i 

arbetsrättsliga tvister. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

____________________ 

 


