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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30 – 14.10. 
Paus klockan 09.30-09.50, 12.30-13.30  

  
Beslutande S Jessica Rodén tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
  Ordinarie ledamöter via Skype 
Övriga närvarande S Lisa Dahlberg  
   
  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
 KD Elise Arnell 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 181–182 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen §§ 182, 184–188, 191 
  Sandra Eliasson, registrator § 183 
  Emilia Nyhage, exploateringsingenjör § 184 
  Victoria Bengtsson, enhetschef §§ 184–188 
  Monica Bergsten, miljöstrateg §§ 185–187 
  Pelle Pellby, HR-chef §§ 189–190, 192 
  Åsa Blomberg, rehabiliteringssamordnare §8 189–190 
  Ing-Marie Sjöblom, planarkitekt § 188 
  Malin Fridlund, folkhälsosamordnare § 191 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller § 191 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 192–193 
  Karin Hydén, ekonomichef § 195 
  Martin Bertilsson, upphandlingschef §§ 194–195 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 195 
  

 
Utses att justera Lena Ferm Hansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 26 augusti 
  
Underskrifter Sekreterare  § 178–195 
  Henrik Yrlid   
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 Ordförande    
  Tomas Johansson   
     
 Justerande    
 Lena Ferm Hansson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 178–195 
 
Sammanträdesdatum 2020-08-19 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-08-26 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-09-17 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan  § 178 
  
Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

§ 179 

  
Tolkförmedling Väst – godkännande av budget och verksamhets-
plan  

§ 180 

  
Åtagande av huvudmannaskap och ansökan om statsbidrag för av- 
hjälpande av föroreningsskador vid föredetta Örby sågverk  

§ 181 

  
Avtalssamverkan inom GIS-området  § 182 
  
Svar på medborgarförslag om framtagande av klimatomställnings-
plan 

§ 183 

  
Förslag till marköverlåtelseavtal för Horred 6:10 § 184 
  
Svar på medborgarförslag om tankställe för biogas och möjligheten 
till biogasproduktion 

§ 185 

  
Svar på medborgarförslag om tankstation för biogas § 186 
  
Återrapportering av arbetet med  
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 

§ 187 

  
Yttrande på förslag till ny översiktsplan, Kungsbacka kommun § 188 
  
Riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning § 189 
  
Riktlinje om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella  
trakasserier och repressalier 

§ 190 

  
Information om svar på remissyttrande angående förslag på den  
regionala utvecklingsstrategin 2021-2030 

§ 191 

  
Ansökan om utvecklingsmedel för arbetsmiljömodul i verksamhets- 
systemet Stratsys 

§ 192 

  
Ansökan om kommunal borgen – Slottsåvägens Fiberförening  
Ekonomisk förening  

§ 193 

  
Tillfälligt avtal gällande skyddsutrustning § 194 
  
Avstämning av krisledningsnämndens arbete och diskussion om 
distribution av matkassar 

§ 195 
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§ 178/2020   

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Svar på medborgarförslag om tankstation för biogas. 
- Avstämning av krisledningsnämndens arbete och diskussion om  

distribution av matkassar. 
 
Följande ärende stryks från ärendelistan: 
- Utredning av konsekvenserna av att införa Rättviksmodellen.  
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Svar på medborgarförslag om tankstation för biogas 
- Avstämning av krisledningsnämndens arbete och diskussion om  

distribution av matkassar. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet Utredning av konsekvenserna av att inför 
Rättviksmodellen styrks från ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringarna av ärendelistan kan antas, och finner 
att så sker. 

________________ 
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§ 179/2020  Dnr 2020–360 006 

Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott,  
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige godkänns, med justeringen att arbetsutskottets 
sammanträden den 17/2 samt 3/11 flyttas till andra datum.  
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Förslag till sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats av kommunled-
ningskontoret. Förslaget ska antas av kommunstyrelsen respektive kommun-
fullmäktige.    
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 juli 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige godkänns.  

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.   
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att arbetsutskottets sammanträden den 17/2 
samt 3/11 flyttas till andra datum.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsens  
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i övrigt kan godkän-
nas, och finner att så sker. 

 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder, styrelser och bolag 

________________ 
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§ 180/2020  Dnr 2020–359 106  

Tolkförmedling Väst – godkännande av budget och verksamhetsplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan 2021–2023 för 
Tolkförmedling väst. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Direktionen för tolkförmedling väst godkände förslaget till budget och verk-
samhetsplan 2021-2023 den 29 maj 2020 och översände det för samråd med 
medlemskommunerna. Beslut om fastställande sker på direktionens möte 27 
september.  
 
Förbundet finansieras av intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debi-
teras enligt självkostnadsprincipen. Inför år 2021 beräknas en höjning av pri-
serna om 2,6 % för att nå budget i balans. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 juli 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan 2021-2023 för 
Tolkförmedling väst. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkför-
medling Väst godkänns. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Tolkförmedling Väst  

________________ 
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§ 181/2020  Dnr 2020–343 423 

Åtagande av huvudmannaskap och ansökan om statsbidrag för av- 
hjälpande av föroreningsskador vid föredetta Örby sågverk 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för 
genomförande av avhjälpande av föroreningsskadorna på land vid före detta 
Örby sågverk på fastigheten Mark Karlshed 2:2. Åtagandet villkoras av att 
statligt bidrag för projektets genomförande beviljas. 
 
Marks kommun lämnar in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för avhjäl-
pande av föroreningsskadorna på land vid före detta Örby sågverk. 
 
Kommundirektören bemyndigas att hantera bidragsansökan hos  
Länsstyrelsen.  
 
Återrapportering av ärendet ska ske till kommunstyrelsen, senast efter att  
avhjälpandet har genomförts. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Såg- och impregneringsverksamhet har tidigare bedrivits på fastigheten Mark 
Karlshed 2:2 i Örby, före detta Örby sågverk. Delar av området där verksam-
heten bedrevs är förorenad av pentaklorfenol och dioxiner. En huvudstudie 
har genomförts 2013-2014 för utredning av det förorenade området och be-
hov finns nu av att åtgärda föroreningarna. Ansvarssituationen är delad och 
enligt dom som har fått laga kraft ska tidigare verksamhetsutövaren Terber 
AB svara för 40 procent av kostnaderna för de av tillsynsmyndigheten före-
lagda åtgärderna för avhjälpande av föroreningsskadorna. Därutöver behövs 
en allmän finansiering. Länsstyrelsen finner anledning att söka statsbidrag för 
resterande 60 procent för avhjälpandekostnaderna. Vid ansökan ska en kom-
mun eller annan myndighet stå som huvudman för avhjälpande av förore-
ningsskadorna. Marks kommun var huvudman för tidigare projekt avseende 
genomförande av huvudstudien.  
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 juli 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för 
genomförande av avhjälpande av föroreningsskadorna på land vid före detta 
Örby sågverk på fastigheten Mark Karlshed 2:2. Åtagandet villkoras av att 
statligt bidrag för projektets genomförande beviljas. 
 
Marks kommun lämnar in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för avhjäl-
pande av föroreningsskadorna på land vid före detta Örby sågverk. 
 
Kommundirektören bemyndigas att hantera bidragsansökan hos Länsstyrel-
sen.  
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Återrapportering av ärendet ska ske till kommunstyrelsen, senast efter att av-
hjälpandet har genomförts. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för 
genomförande av avhjälpande av föroreningsskadorna på land vid före detta 
Örby sågverk på fastigheten Mark Karlshed 2:2. Åtagandet villkoras av att 
statligt bidrag för projektets genomförande beviljas. 
 
Marks kommun lämnar in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för avhjäl-
pande av föroreningsskadorna på land vid före detta Örby sågverk. 
 
Kommundirektören bemyndigas att hantera bidragsansökan hos  
Länsstyrelsen.  
 
Återrapportering av ärendet ska ske till kommunstyrelsen, senast efter att av-
hjälpandet har genomförts. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Miljönämnden  

________________ 
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§ 182/2020  Dnr 2020–380 050  

Avtalssamverkan inom GIS-området 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun ingår avtalssamverkan inom GIS-området med Svenljunga 
kommun och Bollebygds kommun i enlighet med upprättat förslag. 
 
Sista stycket i punkt 2 i avtalssamverkan ändras till följande: 
- Marks kommun utser, efter samråd med övriga parter, vilken eller vilka 

medarbetare som utför uppdraget enligt detta avtal 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Kommunen har sedan några år tillbaka avtalssamverkan med Svenljunga 
kommun och Bollebygds kommun inom området för GIS, geografiskt inform-
ationssystem. Genom avtalssamverkan utför Marks kommun GIS-tjänster åt 
de andra kommunerna. Fråga har nu uppkommit om att utöka denna samver-
kan och att den ska ske gemensamt mellan de tre kommunerna. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 juni 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun ingår avtalssamverkan inom GIS-området med Svenljunga 
kommun och Bollebygds kommun i enlighet med upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och förvaltningschef Malin Bexell redogör 
för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun ingår avtalssamverkan inom GIS-om-
rådet med Svenljunga kommun och Bollebygds kommun i enlighet med upp-
rättat förslag.  
 
Ordföranden föreslår följande ändring i punkt 2 i förslaget till  
avtalssamverkan: 
 
- Marks kommun utser, efter samråd med övriga parter, vilken eller vilka 

medarbetare som utför uppdraget enligt detta avtal 
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Svenljunga kommun 
Bollebygds kommun  
________________ 
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§ 183/2020  Dnr 2019-697 00 

Svar på medborgarförslag om framtagande av klimatomställnings-
plan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att översända upprättad tjänsteskrivelse daterad 
2020-02-06 som svar till förslagsställaren och där med anse medborgarförsla-
get besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Hösten 2019 inkom ett medborgarförslag om framtagande av en klimatom-
ställningsplan som ska syfta till säkerställande att kommunen gör sin del i att 
nå målet om max 1,5 graders global uppvärmning.  
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända upprättad tjänsteskrivelse daterad 
2020-02-06 som svar till förslagsställaren och där med anse medborgarförsla-
get besvarat.  

Dagens sammanträde 
Registrator Sandra Eliasson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att översända upprättad tjänsteskrivelse daterad 2020-
02-06 som svar till förslagsställaren och där med anse medborgarförslaget 
besvarat. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren   

________________ 
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§ 184/2020  Dnr 2019–436 253  

Förslag till marköverlåtelseavtal för Horred 6:10  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marköverlåtelseavtal för Horred 6:10 tecknas enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Försäljning av del av Horred 6:10 för byggnation av hyresbostäder. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 juni 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marköverlåtelseavtal för Horred 6:10 tecknas enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Emilia Nyhage redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att marköverlåtelseavtal för Horred 6:10 tecknas enligt 
upprättat förslag. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 185/2020  Dnr 2012–18 100  

Svar på medborgarförslag om tankställe för biogas och möjligheten 
till biogasproduktion 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunen deltar i projektet Fossilfri Boråsregion som tar hänsyn till tank-
ställe för biogas och biogasproduktion. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att tankställe för biogas installeras i 
tätorten samt att utreda möjligheterna till egen biogasproduktion.  
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 juni 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunen deltar i projektet Fossilfri Boråsregion som tar hänsyn till tank-
ställe för biogas och biogasproduktion. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att svar på medborgarförslaget är att kommunen deltar i 
projektet Fossilfri Boråsregion som tar hänsyn till tankställe för biogas och 
biogasproduktion. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren 

________________ 
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§ 186/2020    Dnr 2019–843 370 

Svar på medborgarförslag om tankstation för biogas 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun deltar i projektet Fossilfri Boråsregionen som tar hänsyn till 
tankstation för biogas. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska etablera en tank-
station för fordonsgas. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 augusti 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun deltar i projektet Fossilfri Boråsregionen som tar hänsyn till 
tankstation för biogas. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att svar på medborgarförslaget är att kommunen deltar i 
projektet Fossilfri Boråsregion som tar hänsyn till tankställe för biogas och 
biogasproduktion. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren 

________________ 
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§ 187/2020  Dnr 2019–89 003  

Återrapportering av arbetet med regionalt åtgärdsprogram för miljö-
målen 2017–2020 

Arbetsutskottets beslut  
 
Återrapporteringen godkänns.  
 

Ärendet 
Återrapportering av arbetet med regionalt åtgärdsprogram 2017–2020 ska 
ske till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 juli 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Återrapporteringen godkänns.  

Dagens sammanträde 
Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att återrapporteringen av arbetet med regionalt åtgärds-
program 2017–2020 godkänns.  
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 188/2020  Dnr 2020–222 212 

Yttrande på förslag till ny översiktsplan, Kungsbacka kommun  

Arbetsutskottets beslut  
 
Förslag till yttrande antas enligt upprättat samrådsyttrande över förslag till ny 
översiktsplan, Kungsbacka kommun daterad 2020-07-07 och översänds som 
Marks kommuns remissvar. 
 

Ärendet 
Kungsbacka kommun har upprättat förslag till ny översiktsplan. Översiktspla-
nen omfattar tre stationsorter Kungsbacka stad, Anneberg i norr, och Åsa i 
söder, samt utvecklingsorterna Fjärås, Frillesås, Kullavik, Onsala, Särö och 
Vallda. Marks kommun har som grannkommun möjlighet att lämna syn-
punkter på förslaget fram till 31 augusti 2020. 
 
Kungsbacka kommun gränsar till Marks kommun i väster med sjön Lygnern 
som är riksintresse i båda kommunerna. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 juli 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till yttrande antas enligt upprättat samrådsyttrande över förslag till ny 
översiktsplan, Kungsbacka kommun daterad 2020-07-07 och översänds som 
Marks kommuns remissvar. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Ing-Marie Sjöblom redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att förslag till yttrande antas enligt upprättat samråd-
syttrande över förslag till ny översiktsplan, Kungsbacka kommun daterad  
2020-07-07 och översänds som Marks kommuns remissvar. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Kungsbacka kommun  
________________ 
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§ 189/2020  Dnr 2020–364 003  

Riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning fastställs. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Det innebär att kommunsty-
relsen som personalorgan, på samma sätt som för övrig verksamhet, svarar 
för att styra, leda och följa upp kommunens personal- och arbetsgivarpolitik.  
 
En del i kommunens personal- och arbetsgivarpolitik är att ha tydliga riktlin-
jer. Tydliga riktlinjer bidrar till att kommunen i olika verksamheter arbetar på 
ett likvärdigt sätt, säkerställer kvalitet, öppenhet och transparens. Riktlinjer 
ger förutsättningar för vad och hur en uppgift ska lösas.  
 
Riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning är ett exempel på detta. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 juni 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning fastställs. 

Dagens sammanträde 
HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning 
fastställs. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder, styrelser och bolag. 

________________ 
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§ 190/2020  Dnr 2020–361 003 

Riktlinje om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella  
trakasserier och repressalier 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Riktlinje för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier fastställs.  
 
Nuvarande rutin i personalhandboken – Kränkande särbehandling – Rutin för 
chefer och medarbetare upphör att gälla. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Det innebär att kommunsty-
relsen som personalorgan, på samma sätt som för övrig verksamhet, svarar 
för att styra, leda och följa upp kommunens personal- och arbetsgivarpolitik.  
 
En del i kommunens personal- och arbetsgivarpolitik är att ha tydliga proces-
ser. Tydliga processer bidrar till att kommunen i olika verksamheter arbetar 
på ett likvärdigt sätt, säkerställer kvalitet, öppenhet och transparens.   
 
Processer kan definieras som en serie av händelser som skapar resultat. En 
process är ett flöde av definierade aktiviteter för att utföra något. Processen 
ger förutsättningar för vad och hur en uppgift ska lösas. Utredningsprocessen 
för kränkande särbehandling och trakasserier är exempel på en sådan pro-
cess. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinje för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier fastställs.  
 
Nuvarande rutin i personalhandboken – Kränkande särbehandling – Rutin för 
chefer och medarbetare upphör att gälla. 

Dagens sammanträde 
Rehabiliteringssamordnare Åsa Blomberg redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Riktlinje för kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier fastställs.  
 
Nuvarande rutin i personalhandboken – Kränkande särbehandling – Rutin för 
chefer och medarbetare upphör att gälla. 
 
Förslaget antas. 
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Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder, styrelser och bolag. 

________________ 
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§ 191/2020  Dnr 2020–221 010 

Information om svar på remissyttrande angående förslag på den  
regionala utvecklingsstrategin 2021-2030 

Arbetsutskottets beslut  
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Malin Fridlund och verksamhetscontroller Marita  
Haglund ger arbetsutskottet information om svar på remissyttrande angående 
förslag på den regionala utvecklingsstrategin 2021–2030. De olika  
förvaltningar i Marks kommun har givits möjlighet att inkomma med syn-
punkter om förslaget på den regionala utvecklingsstrategin.  
 
Under hösten kommer ärendet behandlas av arbetsutskottet och senare  
kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
________________ 
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§ 192/2020  Dnr 2019–495 005  

Ansökan om utvecklingsmedel för arbetsmiljömodul i verksamhets- 
systemet Stratsys 

Arbetsutskottets beslut  
 
Ansökan om inköp av arbetsmiljömodulen bifalls. 
 
Finansiering sker via Kommunstyrelsens utvecklingsmedel med ett belopp på 
245 000 kronor exklusive moms. 
 

Ärendet 
Ansökan om utvecklingsmedel avser inköp och installation av en arbetsmiljö-
modul i kommunens befintliga verksamhetssystem, Stratsys. Arbetsmiljömo-
dulen ger chefer ett mer utvecklat stöd i genomförande och uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.   
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 juni 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om inköp av arbetsmiljömodulen bifalls. 
Finansiering sker via Kommunstyrelsens utvecklingsmedel med ett belopp på 
245 000 kronor exklusive moms.  

Dagens sammanträde 
HR-chef Pelle Pellby och ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ansökan om inköp av arbetsmiljömodulen bifalls. 
Finansiering sker via Kommunstyrelsens utvecklingsmedel med ett belopp på 
245 000 kronor exklusive moms. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 193/2020  Dnr 2020–397 045 

Ansökan om kommunal borgen – Slottsåvägens Fiberförening  
Ekonomisk förening 

Arbetsutskottets beslut  
 
Slottsåvägens Fiberförening ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för 
lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sätts till 1 057 204 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, 
dock längst fram till 2021-12-24. Om projektet försenas bemyndigas kom-
mundirektör att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader 
fram till 2022-03-24.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga  
handlingar. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-10-31,     § 
145 rätt att besluta om kommunal borgen till fiberförening i Marks kommun. 
Sådan borgen ska avse lån för tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad 
för förening som fått bidrag från exempelvis länsstyrelsen för utbyggnaden. 
Slottsåvägens Fiberförening ekonomisk förening har den 24 juni 2020 inkom-
mit med ansökan om kommunal borgen på 1 057 204 kronor. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juli 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Slottsåvägens Fiberförening ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för 
lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sätts till 1 057 204 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, 
dock längst fram till 2021-12-24. Om projektet försenas bemyndigas kom-
mundirektör att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader 
fram till 2022-03-24.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Slottsåvägens Fiberförening ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för 
lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sätts till 1 057 204 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, 
dock längst fram till 2021-12-24. Om projektet försenas bemyndigas kom-
mundirektör att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader 
fram till 2022-03-24.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Slottsåvägens Fiberförening 
 
________________ 
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§ 194/2020  Dnr 2020–347 053 

Tillfälligt avtal gällande skyddsutrustning  

Arbetsutskottets beslut  
 
Teckningen av det ingångna avtalet 20/42 Bristvaror till kommunala vård- och 
omsorgsverksamheter 2020 gäller även i händelse av att avropsvärden över-
skrider tre tröskelvärden (6 592 635 kr). 
 
Äldreomsorgsnämnden ska anges som avtalsansvarig nämnd 
 

Ärendet 
SKR Kommentus inköpscentralen har ingått ett tillfälligt avtal som gäller brist-
varor av hälso- och sjukvårdsmateriel under Corona pandemin till kommunala 
vård- och omsorgsverksamheter. Kommunstyrelsen har – genom delegations-
beslut av upphandlingschef – tagit beslut att ansluta till detta avtal med av-
talsstatsdatum den 27 maj 2020. Sedan dess och fram till och med den 10 juli 
2020 har varor för ca 4,1 miljoner kr köpts in enligt socialförvaltningen. Upp-
handlingschefens delegation sträcker sig upp till tre gånger tröskelvärdet, det 
vill säga 6 592 635 kr, kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation för 
överstigande belopp. Socialförvaltningen gör bedömningen att det föreligger 
behov av att inom avtalsperioden köpa in materiel till ett värde som samman-
lagt överskrider tre gånger tröskelvärdet, därmed har socialförvaltningen 
kommit in med ett önskemål att avtalet ska gälla även i händelse av att avta-
lets värde överstiger tre tröskelvärden. 
 
Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 augusti 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teckningen av det ingångna avtalet 20/42 Bristvaror till kommunala vård- och 
omsorgsverksamheter 2020 gäller även i händelse av att avropsvärden över-
skrider tre tröskelvärden (6 592 635 kr). 
 
Äldreomsorgsnämnden ska anges som avtalsansvarig nämnd.  

Dagens sammanträde 
Upphandlingschef Martin Bertilsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Teckningen av det ingångna avtalet 20/42 Bristvaror till kommunala vård- och 
omsorgsverksamheter 2020 gäller även i händelse av att avropsvärden över-
skrider tre tröskelvärden (6 592 635 kr). 
 
Äldreomsorgsnämnden ska anges som avtalsansvarig nämnd. 
 
Förslaget antas. 
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Expedieras till 
Samtliga nämnder 
 
________________ 
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§ 195/2020                   Dnr  

Avstämning av krisledningsnämndens arbete och diskussion om  
distribution av matkassar 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson och upphandlingschef Martin 
Bertilsson redogör för det aktuella läget beträffande krisledningsarbetet i 
Marks kommun. 
 
Arbetsutskottet diskuterar även distributionen av matkassar till behövande i 
kommunen och hur frågan har hanterats. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Informationen noteras. 
 
Förslaget antas. 

              ______________ 
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