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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-02-22 

Tid:   Onsdagen den 22 februari, klockan 08.30 – 11.45. Paus 

klockan 09.55-10.10.  

Plats: 
 

 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 

(S) Pauli Kuitunen 

(V) Arthur Thiry 

(M) Anders Lilliestam 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

 

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Erika Hurtig Kanslichef §§ 44-46 

 Lars Landrö Utredare § 45 

 Johan Bank Skoglund Kommunjurist § 46 

 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 47-48 

 Malin Johnson Ekonom §§ 47-48 

 Martin Bertilsson Inköpschef § 49 

 Evelina Augustinsson Praktikant 

inköpsenheten 

§ 49 

    

    

    

    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2023-02-22, klockan 12.00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 44-50 

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 

2023-02-22, § 44-50 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-02-22 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-03-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 44 

Verksamhetsplan och budget 2023 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund 

§ 45 

Tillägg till samarbetsavtalet för försörjning av personliga 

hjälpmedel samt tecknande av avtal för försörjning av 

digitala hjälpmedel inom socialtjänsten 

§ 46 

Årsrapport 2022 och budgetunderlag 2024-2027 för 

kommunstyrelsen 

§ 47 

Information om verksamhetsplan för kommunstyrelsens 

förvaltning 

§ 48 

Information om kommunens inköpsverksamhet § 49 

Kommundirektören informerar § 50 
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§ 44/2023   

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendelistan fastställs.  

Beslutsgång 

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

sker.  

_______________________ 
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§ 45/2023   Dnr: KS 2022-649 

Verksamhetsplan och budget 2023 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget 2023.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 

samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad 

till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 

förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 9 december 

2022 att översända verksamhetsplan och budget 2023 till medlemskommunerna för 

godkännande. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 4 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget 2023.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2023.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund info@borasregionen.se 

_______________________ 

 

mailto:info@borasregionen.se
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§ 46/2023   Dnr: KS 2022-322 

Tillägg till samarbetsavtalet för försörjning av personliga 

hjälpmedel samt tecknande av avtal för försörjning av digitala 

hjälpmedel inom socialtjänsten 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Tillägget till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel godkänns. 

Avtalet för försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom socialtjänst godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Västkom och Västra Götalandsregionen informerar i gemensam skrivelse om att 

samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel behöver justeras för att 

samverkansavtalet för digitala hjälpmedel ska kunna verkställas. Av samma 

anledning behöver ett nytt försörjningsavtal träffas mellan parterna – Avtal för 

försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom socialtjänsten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Tillägget till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel godkänns. 

Avtalet för försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom socialtjänst godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Kommunjurist Johan Bank Skoglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Tillägget till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel godkänns. 

Avtalet för försörjning av personliga digitala hjälpmedel inom socialtjänst godkänns. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Västra Götalandsregionen (inklusive undertecknat avtal) 

Omsorgsnämnden 

Socialnämnden 

_______________________ 
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§ 47/2023   Dnr: KS 2022-64 

Årsrapport 2022 och budgetunderlag 2024–2027 för 

kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Uppdraget i KSAU § 176/2022 - Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en 

översyn av förvaltningarnas organisering kopplat till nämndernas reglementen 

upphävs. 

Uppdraget i KSAU § 37/2022 - Redovisning av vilka organisationer Marks kommun 

är medlem i är slutfört.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Årsrapporten 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 

Uppföljning av internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2022 godkänns. 

Kommunstyrelsens budgetunderlag för 2024–2027 godkänns. 

Taxor och avgifter för 2024 godkänns.  

Uppdraget i KS § 99/2018 - Ta fram förslag på ett separat regelverk kring vilka 

ekonomiska medel som näringslivsorganisationer kan söka av kommunen upphävs. 

Uppdraget i KS § 182/2018 - Förslag till detaljplan i centralorten vid Vråsjön - ta 

kontakt med angränsande markägare i syfte att köpa in mark enligt FÖP alternativt 

inleda samarbete kring plan upphävs. 

Uppdraget i nämndplan 2021–2022 som beslutades i KS § 248/2020 - Arbeta fram 

tydliga strukturer för karriär-, utvecklings-, och fortbildningsmöjligheter för 

samtliga professioner är slutfört.  

Kommunstyrelsen översänder återrapporteringen för uppdrag i KF § 212/2018 - 

Ersätta sovande jour med vaken natt inom kommunens verksamheter till 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Mark kommun ska 

samtliga nämnder lämna bokslut med redovisning och analys för ekonomi, personal 

och verksamhet.  

Från och med årsrapport 2022 inkluderas även budgetunderlaget för kommande år 

i årsrapporten. I budgetunderlaget beskrivs slutsatser från årsredovisningen, 

omvärldsfaktorer, personal- och kompetensförsörjning samt ekonomiska 

förutsättningar. Där ingår även förslag till taxor och avgifter. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 6 februari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Uppdraget i KSAU § 176/2022 - Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en 

översyn av förvaltningarnas organisering kopplat till nämndernas reglementen 

upphävs. 

Uppdraget i KSAU § 37/2022 - Redovisning av vilka organisationer Marks kommun 

är medlem i är slutfört.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Årsrapporten 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 

Uppföljning av internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2022 godkänns. 

Kommunstyrelsens budgetunderlag för 2024–2027 godkänns. 

Taxor och avgifter för 2024 godkänns.  

Uppdraget i KS § 99/2018 - Ta fram förslag på ett separat regelverk kring vilka 

ekonomiska medel som näringslivsorganisationer kan söka av kommunen upphävs. 

Uppdraget i KS § 182/2018 - Förslag till detaljplan i centralorten vid Vråsjön - ta 

kontakt med angränsande markägare i syfte att köpa in mark enligt FÖP alternativt 

inleda samarbete kring plan upphävs. 

Uppdraget i nämndplan 2021–2022 som beslutades i KS § 248/2020 - Arbeta fram 

tydliga strukturer för karriär-, utvecklings-, och fortbildningsmöjligheter för 

samtliga professioner är slutfört.  

Kommunstyrelsen översänder återrapporteringen för uppdrag i KF § 212/2018 - 

Ersätta sovande jour med vaken natt inom kommunens verksamheter till 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson och biträdande kommundirektör 

Karin Hydén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag, 

och finner att så sker.  
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Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 48/2023   Dnr: KS 2023-63 

Information om verksamhetsplan för kommunstyrelsens 

förvaltning 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Kommundirektör ger information om förvaltningens verksamhetsplan. Varje 

förvaltning ska senast under januari månad fastställa en verksamhetsplan som ska 

peka ut den säkraste och mest effektiva vägen att nå de politiska målen. 

Verksamhetsplanen har arbetats fram under december och januari av 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp.   

Förvaltningen har flera områden där en stabil grund behöver läggas och effektiva 

arbetssätt utformas. Detta samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna innebär 

att tjänster behöver minskas eller hållas vakanta under 2023. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 januari 2023. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

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

sker.  

Beslut skickas till 

-   

___________________ 
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§ 49/2023   Dnr: KS 2023-93 

Information om kommunens inköpsverksamhet 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar bli informerade om utvecklingen av 

kommunens inköpsverksamhet utifrån i Budget 2021–2022 med plan för 2023–

2024 beslutade satsningar inom inköpsområdet. Kommunens inköpschef informerar 

om genomförda, pågående och planerade utvecklingsåtgärder.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 februari 2023. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef Martin Bertilsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

sker.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 50/2023   

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet om att 

medarbetar- och bedömningssamtal inför lönesättning pågår i förvaltningen. 

Koncernledningen kommer att ha gemensam budgetdag under mars månad.  

Kommunens hantering av hur man anmäler bisysslor.  

Kommunalråden redogör för studiebesök i Svenljunga och Härryda kommuner om 

vilka frågor man kan öka samarbetet i som är viktiga för Marks kommun.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

sker.  

_______________________ 

 


