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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-01-25 

Tid:   Onsdagen den 25 januari, klockan 08.30 – 11.10. Paus klockan 

09.30-09.45. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Pauli Kuitunen (S) tjänstgör för Helen Eriksson (S) 

 (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 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

 

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Kristian Johansson Ekonomichef § 27 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 28 

 Malin Bexell Förvaltningschef samhälls-

byggnadsförvaltningen 

§ 29 

 Susanne Åhman Socialchef § 30 

 Johan Bank 

Skoglund 

Kommunjurist § 30 

 Erika Hurtig* Kanslichef § 31 

 Hugo Jörgensen Projektledare § 31 

 Totte Staxäng HR-chef § 31 

    

* Digitalt deltagande   

    

    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2023-01-25, §§ 26–31 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 26–31 

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 

2023-01-25, § 26–31 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-01-25 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-02-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 26 

Åtgärder för individ och företag med anledning av det 

ekonomiska läget 

§ 27 

Åtagande av huvudmannaskap och ansökan om statsbidrag 

för utredning av sågverksdammen vid före detta Örby 

sågverk 

§ 28 

Slutrapport Lev din dröm i Mark § 29 

Information om Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM § 30 

Information om programmet Framtidens arbetsplats § 31 
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§ 26/2023    

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendelistan fastställs.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan fastställa ärendelistan, och finner att så 

sker.  

______________________  
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§ 27/2023   Dnr: KS 2023-58 

Åtgärder för individ och företag med anledning av det 

ekonomiska läget 

Arbetsutskottets beslut 

För att lindra effekterna av rådande ekonomiska läge för individ och företag införs 

följande åtgärder: 

• Avsteg från kommunens riktlinjer gällande kravverksamhet.  

 

• Snabbare betalning av leverantörsfakturor utställda till kommunen.  

 

• Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun.  

 

Åtgärderna gäller till och med 2023-12-31 och kommer utvärderas under andra 

halvåret 2023.  

 

Övriga delar i kommunkoncernen föreslås samtidigt att se över möjligheten till att 

införa motsvarande åtgärder. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

______________________ ______________________ 

Ulf Dahlberg (S)  Tomas Ekberg (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

I SKR:s Ekonomirapport som gavs ut i december 2022 angavs har det ekonomiska 

klimatet försämrats ytterligare sedan den senaste rapporten som gavs ut i maj 

2022. Rapporten påtalar att det ekonomiska klimatet får stor påverkan framåt på 

alla delar av samhällsekonomin. Den höga inflationen har tvingat världens 

centralbanker till snabba och kraftfulla räntehöjningar. Utvecklingen har bidragit till 

ett sämre ekonomiskt klimat, annalkande lågkonjunktur och ökad osäkerhet.  

Kommunsektorn har sina utmaningar sett till det ekonomiska läget samtidigt som 

effekterna är särskilt kännbara för hushåll och företag där ränte-, drivmedels- och 

energikostnader slukat en allt större del av de marginaler som tidigare funnits. 

Kommunens uppgift bortsett från arbetsgivarrollen är att om möjligt bidraga till att 

kommuninvånare och företag klarar den utmaning som det ekonomiska läget 

innebär. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande verktyg tidigare 

använts med framgång: 

• Avsteg från kommunens riktlinjer gällande kravverksamhet.  
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Kommunen avstår från att ta ut ränta vid anstånd eller uppdelning av 

betalningar för att lindra konsekvenserna till följd av det ekonomiska läget. 

 

• Snabbare betalning av leverantörsfakturor utställda till kommunen.  

Kommunen öppnar upp för att förkorta betaltiden till kommunens 

leverantörer för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet. De 

företag som nu möter ekonomiska utmaningar kan ta kontakt med 

kommunen för att anmäla sitt behov. Mindre företag med lokal förankring 

prioriteras. En förutsättning är att varan eller tjänsten är levererad och att 

betalningen är godkänd av ansvarig chef. Mejla uppgifter om 

leverantörsnamn, fakturanummer och belopp till: Kassainfo@mark.se 

 

• Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun.  

Kommunen kan ge anstånd eller möjlighet till att dela upp betalning av 

fakturor. Varje fakturamottagare måste dock ta kontakt med kommunen för 

att begära detta. Bedömningen görs från fall till fall utifrån gällande 

regelverk och företagets situation. Mejla uppgifter om kundnummer, 

organisations-/personnummer, fakturanummer och eventuellt 

ärendenummer till: kundreskontra@mark.se 

 

Åtgärderna bedöms inte innebära några omedelbara väsentliga ekonomiska 

konsekvenser för kommunen vilket följs upp i ordinarie uppföljningar under året. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

För att lindra effekterna av rådande ekonomiska läge för individ och företag införs 

följande åtgärder: 

• Avsteg från kommunens riktlinjer gällande kravverksamhet.  

 

• Snabbare betalning av leverantörsfakturor utställda till kommunen.  

 

• Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun.  

 

Åtgärderna gäller till och med 2023-12-31 och kommer utvärderas under andra 

halvåret 2023.  

 

Övriga delar i kommunkoncernen föreslås samtidigt att se över möjligheten till att 

införa motsvarande åtgärder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

mailto:Kassainfo@mark.se
mailto:kundreskontra@mark.se
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För att lindra effekterna av rådande ekonomiska läge för individ och företag införs 

följande åtgärder: 

• Avsteg från kommunens riktlinjer gällande kravverksamhet.  

 

• Snabbare betalning av leverantörsfakturor utställda till kommunen.  

 

• Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun.  

 

Åtgärderna gäller till och med 2023-12-31 och kommer utvärderas under andra 

halvåret 2023.  

 

Övriga delar i kommunkoncernen föreslås samtidigt att se över möjligheten till att 

införa motsvarande åtgärder. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

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

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

_____________________ 
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§ 28/2023   Dnr: KS 2022-646 

Åtagande av huvudmannaskap och ansökan om statsbidrag för 

utredning av sågverksdammen vid före detta Örby sågverk 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för 

genomförande av utredning av föroreningssituationen i sågverksdammen vid före 

detta Örby sågverk på fastigheten Karlshed 1:1. Åtagandet villkoras av att statligt 

bidrag för projektets genomförande beviljas. 

Marks kommun lämnar in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för utredning av 

föroreningssituationen i sågverksdammen vid före detta Örby sågverk. 

Kommundirektören bemyndigas att hantera bidragsansökan hos Länsstyrelsen. 

Återrapportering av ärendet ska ske till kommunstyrelsen, senast efter att 

utredningen har genomförts. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

______________________ ______________________ 

Ulf Dahlberg (S)  Tomas Ekberg (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Miljönämnden i Marks kommun, som är tillsynsmyndighet, har utfört en ansvars-

utredning avseende föroreningssituationen på fastigheten Karlshed 1:1, så kallade 

sågverksdammen. Av ansvarsutredningen framgår att miljönämnden anser att 

föroreningar från fastigheterna Karlshed 1:12 och Karlshed 2:2, där såg- och 

impregneringsverksamhet tidigare har bedrivits, har spridits till fastigheten 

Karlshed 1:1. Det finns inte längre någon ansvarig verksamhetsutövare kvar och 

det finns inte heller något fastighetsägaransvar. Miljönämnden har därför vänt sig 

kommunstyrelsen för att höra om kommunen kan ta på sig huvudmannaskapet för 

utredning av föroreningssituationen i sågverksdammen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för 

genomförande av utredning av föroreningssituationen i sågverksdammen vid före 
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detta Örby sågverk på fastigheten Karlshed 1:1. Åtagandet villkoras av att statligt 

bidrag för projektets genomförande beviljas. 

Marks kommun lämnar in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för utredning av 

föroreningssituationen i sågverksdammen vid före detta Örby sågverk. 

Kommundirektören bemyndigas att hantera bidragsansökan hos Länsstyrelsen. 

Återrapportering av ärendet ska ske till kommunstyrelsen, senast efter att 

utredningen har genomförts. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Bygg- och miljönämnden 

_____________________ 
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§ 29/2023   Dnr: KS 2019-842 270 

Slutrapport Lev din dröm i Mark 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Slutrapporten för projektet Lev din dröm i Mark godkänns.   

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2022–2023 med plan för 2024–2025 att 

kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra projektet Lev din dröm i Mark. 

Projektledare anställdes för perioden 20 april 2022 till och med 31 dec 2022.  

Projektet innebar att en inventering av ödehusbeståendet i Marks kommun 

genomfördes, liksom att samarbeten och kontakter med flera aktörer och 

fastighetsägare etablerades. Vidare genomfördes marknadsföringsinsatser av 

projektet. Sammantaget har projektet Lev din dröm i Mark fått positiv respons. De 

upprättade samarbetena och den mediala uppmärksamheten för projektet, har 

sannolikt bidragit till att stärka såväl Marks kommuns varumärke som attraktivitet.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Slutrapporten för projektet Lev din dröm i Mark godkänns.   

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att slutrapporten för projektet Lev din dröm i Mark godkänns.   

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

______________________ 
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§ 30/2023   Dnr: KS 2019-736 106 

Information om Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Marks kommun har den 3 mars 2022 och den 9 juni 2022, samtidigt med övriga 48 

kommuner inom Framtidens vårdinformationmiljö, reklamerat Cerner Sverige AB:s 

leverans enligt Avrop Kommunal Option. Reklamationen avsåg försening och andra 

brister, fel och problem i leveransen. Kommunerna har vidare bestridit 

betalningsansvar för vissa av Cerners utställda fakturor eller menat att 

kommunerna har rätt att innehålla eventuell betalning. Parterna har nu träffat en 

överenskommelse som möjliggör fortsatt arbete med implementering av Millenium 

som system för informationsöverföring mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Kommunjurist Johan Bank Skoglund redogör för ärendet.  

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 

Barn- och utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

_____________________ 
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§ 31/2023   Dnr: KS 2022-588 

Information om programmet Framtidens arbetsplats 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Framtidens arbetsplats är ett pågående program med slutdatum under 2027. 

Programmet innehåller utvecklingsprojekten Framtidens kontorsarbete, Ledar- och 

medarbetarutveckling samt E-arkiv. Arbetsutskottet får information om vad som 

hittills har gjorts i programmet och planeringen framöver. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Dagens sammanträde 

Projektledare Hugo Jörgensen, kanslichef Erika Hurtig och HR-chef Totte Staxäng 

informerar arbetsutskottet om programmet Framtidens arbetsplats.  

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 

-   

___________________ 

 


