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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-03-08 

Tid:   Onsdagen den 8 mars, klockan 08.30-15.20. 

Paus klockan 09.50-10.10, 12.00-13.00. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (C) Lena Ferm Hansson §§ 51-55, 57-64 

 (C) Stefan Brunander tjänstgör för Lena Ferm Hansson § 56 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Anders Lilliestam tjänstgör för Glenn Glansin (SD) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(V) Arthur Thiry 

(C) Stefan Brunander §§ 51-55, 57-64 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Ellen Pellby Lobos Kommunsekreterare  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare §§ 51-del av 

§ 62 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§§ 51-57, del 

av § 62 

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§§ 52-55 

 Anders Olsson Planeringsledare §§ 52-53 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 55-57 

 Gunilla Norström Samordnare § 55 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 

förvaltningen  

§§ 57-60 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef 

§§ 57-60 

 Julia Lindahl Planarkitekt § 58 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör § 58 

 Erik Ellnefors Exploateringsingenjör § 60 

 Totte Staxäng HR-chef §§ 61-63, del 

av § 64 

 Linda Nihlén HR-specialist §§ 61 

 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 61-63 
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 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 61-63 

 Marie Wank Ekonom §§ 61- del av 

§ 63 

 Niklas Angmyr HR-controller § 61 

    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2023-03-13, klockan 09.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 51-64 

Ellen Pellby Lobos 

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 

Sammanträdesdatum, §§ 51-64 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-03-13 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-04-04 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Pellby Lobos 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 51 

Upphävande av plan för beredskap vid kärnteknisk olycka § 52 

Krisberedskapsplan för kärnteknisk olycka § 53 

Övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap och civilt 

försvar 2023-2026 

§ 54 

Översyn av reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet § 55 

Prövning av fråga om kommunalt bidrag till enskild 

vägsamfällighetsförening  

§ 56 

Revidering av reglemente för näringslivsrådet avseende 

arvode 

§ 57 

Yttrande över utökad täktverksamhet på fastighet Ramnås 

2:1 

§ 58 

Avtalssamverkan inom samhällstrategiska tjänster § 59 

Information om strategiska markförvärv § 60 

Tidplan för rekrytering av förvaltningschef till barn- och 

utbildningsförvaltningen 

§ 61 

Information om årsredovisning 2022 för Marks kommun § 62 

Avstämning av budgetberedningen inför budget 2024-2027 § 63 

Kommundirektören informerar § 64 
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§ 51/2023     

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendelistan fastställs. 

 

Beslutsgång 

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

sker. 

___________________ 
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§ 52/2023   Dnr: KS 2021-71 016 

Upphävande av plan för beredskap vid kärnteknisk olycka 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Beredskapsplan vid kärnteknisk olycka – plan för olycka vid Ringhals kärnkraftverk, 

KF § 171/2015 upphävs på grund av inaktualitet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Planen för kärnteknisk olycka, KS 2015-493-016-1, är antagen 2015 och är i och 

med införda förändringar i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor och 

Länsstyrelsen i Hallands program för räddningstjänst 2022-06-27 inte längre 

aktuell. 

Kommunfullmäktiges beslut att anta planen behöver upphävas för att ny gällande 

plan ska kunna träda i kraft. Avsikten är att den nya planen beslutas av 

kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Beredskapsplan vid kärnteknisk olycka – plan för olycka vid Ringhals kärnkraftverk, 

KF § 171/2015 upphävs på grund av inaktualitet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Planeringsledare Anders Olsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att beredskapsplan vid kärnteknisk olycka – plan för olycka 

vid Ringhals kärnkraftverk, KF § 171/2015 upphävs på grund av inaktualitet. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-     

___________________ 
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§ 53/2023   Dnr: KS 2021-71 016 

Krisberedskapsplan för kärnteknisk olycka 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Krisberedskapsplan för kärnteknisk olycka del A och B antas.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Länsstyrelsen i Hallands län leder, enligt lag om skydd mot olyckor, den statliga 

räddningstjänsten vid en kärnteknisk olycka på Ringhals kärnkraftverk. 

Länsstyrelsen har den 26 juni 2022 fastställt ett program för räddningstjänst vid 

utsläpp av radioaktiva ämnen som beskriver hur länsstyrelsen avser att organisera 

och leda den statliga räddningstjänsten om en olycka inträffar. 

Programmet bygger på de förändringar i Lag om skydd mot olyckor som trädde i 

kraft den 1 juli 2022. 

Marks kommun omfattas geografiskt av den nya zonindelning som gäller för 

Ringhals kärnkraftverk och är dessutom av Länsstyrelsen i Halland utpekad som 

aktör med särskilda uppgifter i samband med utrymning. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Krisberedskapsplan för kärnteknisk olycka del A och B antas.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Planeringsledare Anders Olsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att krisberedskapsplan för kärnteknisk olycka del A och B 

antas.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till  

Samtliga nämnder och styrelser 

____________________ 
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§ 54/2023   Dnr: KS 2022-549 

Övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap och civilt 

försvar 2023-2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Övnings- och utbildningsplanen inom krisberedskap och civilt försvar 2023-2026 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinär 

händelse vid fredstid och höjd beredskap fastställer att kommunen ska se till att 

förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för 

att lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser och kriser. Vidare ska 

kommunen, enligt överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap och Sveriges kommuner och regioner, ha en fastställd övnings- och 

utbildningsplan för mandatperioden.  

Syftet med övnings- och utbildningsplanen är att kommunens krisledningsförmåga 

ska kunna upprätthållas. Planen riktar sig mot kommunstyrelsen inklusive 

ersättare, den koncerngemensamma krisledningsgruppen, krisledningschefens stab 

och kommunens förvaltnings- och bolagsledningar. 

Planen består av både föreläsningar, seminarieövningar och funktionsövningar. 

Enheten för skydd och säkerhet på kommunledningskontoret ansvarar för planering 

och genomförande av utbildningar och övningar för kommunstyrelsen, 

krisledningschefens stab och den koncerngemensamma krisledningsgruppen. För 

kommunens förvaltnings- och bolagsledningar är respektive förvaltning eller bolag 

ansvarig för planering och genomförande med stöd av enheten för skydd och 

säkerhet.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Övnings- och utbildningsplanen inom krisberedskap och civilt försvar 2023-2026 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att övnings- och utbildningsplanen inom krisberedskap och 

civilt försvar 2023-2026 fastställs enligt upprättat förslag. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

___________________ 
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§ 55/2023   Dnr: KS 2022-497 

Översyn av reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Reglementet för trygghets- och säkerhetsrådet är från 2015 och behöver ses över. 

Vid översyn av reglemente för andra råd i kommunen, har uppmärksammats att 

både rollen och uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Översyn behövs även 

med anledning av ny lagstiftning, som har föreslagits träda i kraft den 1 juli 2023, 

om att kommunen inom sitt geografiska område ska ansvara för samordningen av 

det brottsförebyggande arbetet. Kommunen ska bland annat verka för att 

strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum, strategiskt råd, 

där kommunen och relevanta aktörer ingår. Förslag till ändringar av reglementet 

har tagits fram utifrån det, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till 

organisationerna i rådet, trygghets- och säkerhetsrådet, näringslivsrådet samt 

kommunens nämnder och bolag med möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för 

trygghets- och säkerhetsrådet upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist och samordnare Gunilla Norström redogör för 

ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet 

ersätts med upprättat förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag, och finner att förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Trygghets- och säkerhetsrådet 

Näringslivsrådet 

Polismyndigheten polisområde Älvsborg  

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

Samtliga nämnder och bolag i kommunen 

Bilagor att expediera: 

Tjänsteskrivelse, nytt reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet  

____________________ 
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§ 56/2023   Dnr: KS 2022-645 

Prövning av fråga om kommunalt bidrag till enskild 

vägsamfällighetsförening 

Arbetsutskottets beslut  

Ärendet återremitteras för att kompletteras med beaktande av om 

konferensanläggningen utmed en av vägarna ligger i Marks kommun eller inte, om 

ett årligt driftbidrag för väg av väsentlig betydelse för näringslivet ska göras 

beroende av om näringsverksamheten fortsatt pågår samt om det vid 

bidragsgivningen ska beaktas att det är område som kommunen pekat ut för 

naturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

Ärendet 

Rya-Grimmareds vägsamfällighet har i mars 2022 ansökt om kommunalt årligt 

driftbidrag till två enskilda vägar utan statsbidrag som ligger utanför detaljplan. I 

ansökan åberopas att det kan ges bidrag enligt § 32 i bestämmelserna ”Kommunala 

bidrag till enskild väghållning” för väg som är av väsentlig betydelse för närings-

livet. Teknik- och servicenämnden ansvarar i kommunen för beslut om bidrag till 

enskilda vägar enligt de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna 

”Kommunala bidrag till enskild väghållning”, men prövning enligt § 32 sker av 

kommunstyrelsen. Teknik- och servicenämnden har i delegationsbeslut den 

19 december 2022 överlämnat till kommunstyrelsen för prövning av § 32, då 

ansökan inte uppfyller kriterierna för att teknik- och servicenämnden ska kunna 

bevilja bidrag enligt de av fullmäktige beslutade bestämmelserna.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Rya-Grimmareds vägsamfällighet beviljas för 2021 årligt driftbidrag med 

11 083 kronor (2 015 meter x 5,50 kronor) avseende Broksjövägen, men inte något 

driftbidrag avseende Eksjövägen som inte uppfyller villkoren för att kunna få 

driftbidrag.  

Kostnaden finansieras genom teknik- och servicenämndens driftbudget. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

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).  
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Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att kompletteras med 

beaktande av om konferensanläggningen utmed en av vägarna ligger i Marks 

kommun eller inte, om ett årligt driftbidrag för väg av väsentlig betydelse för 

näringslivet ska göras beroende av om näringsverksamheten fortsatt pågår samt 

om det vid bidragsgivningen ska beaktas att det är område som kommunen pekat 

ut för naturupplevelser och fritidsaktiviteter.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-  

____________________  
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§ 57/2023   Dnr: KS 2023-98 

Revidering av reglemente för näringslivsrådet avseende arvode 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Reglementet för näringslivsrådet ändras på så sätt att vad som anges om 

ersättning ändras till följande: 

Till organisationernas representanter, såväl i rådet som dess arbetsgrupper, utgår 

arvode och reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodes-

reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 

Marks kommun. Arvodet vid sammanträde i rådet är halvdags/heldagsarvode och 

vid sammanträde i arbetsgrupp utgår sammanträdesarvode per påbörjad 

halvtimme. Kommunen utger inget arvode eller reseersättning till representant i 

rådet som är avlönad av den organisation som personen företräder.    

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Under 2022-2023 har översyn skett av reglementena för kommunens olika råd. 

Kommunfullmäktige fattade i oktober 2022 beslut om nytt reglemente för 

näringslivsrådet. När kommunfullmäktige den 14 december 2022 behandlade 

ärenden om reglementen för funktionshinderrådet respektive pensionärsrådet, 

återremitterades de ärendena med syfte att ge ett förslag där funktionshinder-

rådets och pensionärsrådets ledamöter ersätts med samma belopp som de 

förtroendevalda i kommunen får i arvode och reseersättning vid sammanträde med 

rådet. Fullmäktiges beslut anger att motsvarande regler bör ses över och gälla för 

kommunens näringslivsråd. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglementet för näringslivsrådet ändras på så sätt att vad som anges om 

ersättning ändras till följande: 

Till organisationernas representanter, såväl i rådet som dess arbetsgrupper, utgår 

arvode och reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodes-

reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 

Marks kommun. Arvodet vid sammanträde i rådet är halvdags/heldagsarvode och 

vid sammanträde i arbetsgrupp utgår sammanträdesarvode per påbörjad 

halvtimme. Kommunen utger inget arvode eller reseersättning till representant i 

rådet som är avlönad av den organisation som personen företräder.    

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist och samordnare Gunilla Norström redogör för 

ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Reglementet för näringslivsrådet ändras på så sätt att vad som anges om 

ersättning ändras till följande: 

Till organisationernas representanter, såväl i rådet som dess arbetsgrupper, utgår 

arvode och reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodes-

reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 

Marks kommun. Arvodet vid sammanträde i rådet är halvdags/heldagsarvode och 

vid sammanträde i arbetsgrupp utgår sammanträdesarvode per påbörjad 

halvtimme. Kommunen utger inget arvode eller reseersättning till representant i 

rådet som är avlönad av den organisation som personen företräder.    

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Näringslivsrådet 

_____________ 
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§ 58/2023   Dnr: KS 2023-62 

Yttrande över utökad täktverksamhet på fastighet Ramnås 2:1 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Upprättat yttrande, daterat 2023-02-13, över utökad täktverksamhet   

Ramnås 2:1 översänds som Marks kommuns remissvar.  

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärendet 

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m.m. på 

fastigheterna Ramnås 2:1 m.fl. Marks kommun. I syfte att möta samhällets 

framtida behov av krossade bergmaterialprodukter och även öka nyttjandet av 

återvunnet material lämpligt för bygg- och anläggningsändamål undersöker 

Skanska möjligheten att fortsätta och utöka täktverksamheten vid Skene, genom 

att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken.  

Marks kommun svarar i egenskap av fastighetsägare och samråd enligt miljöbalken. 

Sista svarsdag var 17 februari men begäran om förlängd svarstid har godkänts och 

kommunens sista svarsdag är 31 mars.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 23 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upprättat yttrande, daterat 2023-02-13, över utökad täktverksamhet   

Ramnås 2:1 översänds som Marks kommuns remissvar.  

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att upprättat yttrande, daterat 2023-02-13, över utökad 

täktverksamhet Ramnås 2:1 översänds som Marks kommuns remissvar.   

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Skanska Industrial Solutions AB, katarina.wallinder@skanska.se 

______________________ 

  

mailto:katarina.wallinder@skanska.se
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§ 59/2023   Dnr: KS 2023-96 

Avtalssamverkan inom samhällstrategiska tjänster 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun ingår avtalssamverkan inom samhällstrategiska tjänster med 

Svenljunga kommun och Bollebygds kommun i enlighet med upprättat 

avtalsförslag.  

Avtalet ersätter tidigare avtal benämnt Avtalssamverkan inom GIS-området, 2020-

380 050-9. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendet 

Avtalssamverkan om GIS-tjänster finns sedan 2018 mellan Marks kommun och 

Svenljunga kommun samt sedan 2019 mellan Marks kommun och Bollebygds 

kommun. Sedan 2020 sker samverkan genom gemensamt avtal mellan alla tre 

kommuner. 

Kommunerna är geografiskt närliggande och ser nu behov av att ytterligare 

samarbeta för att optimera resursutnyttjandet och öka kompetensen inom fler 

områden avseende samhällsstrategiska tjänster i kommunerna, vilket är till gagn 

för verksamheterna i alla kommunerna. Samhällsstrategiska tjänster innefattas GIS 

(geografiskt informationssystem), mark och exploatering, översiktlig planering och 

likvärdiga tjänster. 

Avtalet ersätter tidigare avtal, benämnt ”Avtalssamverkan inom GIS-området”, 

tecknat i november 2020. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 8 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ingår avtalssamverkan inom samhällstrategiska tjänster med 

Svenljunga kommun och Bollebygds kommun i enlighet med upprättat 

avtalsförslag.  

Avtalet ersätter tidigare avtal benämnt Avtalssamverkan inom GIS-området, 2020-

380 050-9. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
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Marks kommun ingår avtalssamverkan inom samhällstrategiska tjänster med 

Svenljunga kommun och Bollebygds kommun i enlighet med upprättat 

avtalsförslag.  

Avtalet ersätter tidigare avtal benämnt Avtalssamverkan inom GIS-området, 2020-

380 050-9. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Svenljunga kommun 

Bollebygds kommun 

____________________ 
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§ 60/2023   Dnr: KS 2023-43 

Information om strategiska markförvärv 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Ärendet 

Det kommunala markinnehavet är ett viktigt verktyg för att kunna styra 

kommunens utveckling. Strategiska markförvärv är en förutsättning för att 

kommunen ska utvecklas i enlighet med översiktsplanen. Mycket av den mark som 

exploateras idag är markförvärv som gjordes för länge sedan och markreserven 

krymper i takt med nya exploateringsprojekt. För att kommunen ska fortsätta ha 

handlingsutrymme att växa hållbart även i framtiden behöver vi agera och arbeta 

upp en markberedskap genom strategiska förvärv. 

Önskemål har framfört från politiken att förvaltningen redogör för tankar och planer 

gällande strategiska markförvärv.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 28 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Erik Ellnefors redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-  

______________  
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§ 61/2023   Dnr: KS 2023-64 

Tidplan för rekrytering av förvaltningschef till barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Ärendet 

I januari fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om behovet av att 

rekrytera en förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen och att 

arbetsgivaren avsåg samarbeta med en rekryteringsfirma. Tidplanen utgör 

kompletterande information i rekryterings.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 mars i 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Dagens sammanträde 

Hr-specialist Linda Nihlén redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

____________________ 
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§ 62/2023   Dnr: KS 2022-62 

Information om Årsredovisning 2022 för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Ärendet 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

verksamhet och ekonomi i kommunen och kommunkoncernen. Den är även 

information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra 

offentliga myndigheter samt till kommuninvånare. 

Förvaltningen ger information om förslag till Årsredovisning 2022 för Marks 

kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla årsredovisningen  

den 15 mars 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 mars i 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson, kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson, 

HR-chef Totte Staxäng och verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för 

ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

____________________ 
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§ 63/2023   Dnr: KS 2022-536 

Avstämning av budgetberedningen inför budget 2024-2027 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning till det fortsatta arbetet med  

budget 2024–2027. 

Ärendet 

Från och med arbetet med budget 2024–2027 har kommunkoncernen gått in i en 

ny budgetprocess, vilket kommunfullmäktige beslutade i juni 2022.  

Förvaltningen ger information om planen för budgetberedningen.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 februari i 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning till det fortsatta arbetet med  

budget 2024–2027. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund och ekonomichef Kristian Johansson redogör 

för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning till det 

fortsatta arbetet med budget 2024–2027. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-    

_____________________ 
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§ 64/2023   Dnr: KS 2023-139 

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

HR-chef Totte Staxäng ger arbetsutskottet information om de tvister som hanteras 

inom barn- och utbildningsnämnden. Ett gemensamt uttalande från fackliga 

representanter samt barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ske kring det 

fortsatta samarbetet framåt. 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

att styrelseutbildningar kommer att genomföras för kommunens bolagsstyrelser i 

höst.  

Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 

kommundirektören, näringslivschef och samhällsbyggnadschef genomfört ett antal 

företagsbesök, och fler är inplanerade. Besöken återkopplas till koncernledningen 

för att se vilka medskick från företagen vi kan arbeta med tillsammans.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-    

___________________ 

 


