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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2018-11-21 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-17:35 

Paus 14.55-15.05, 15.35-15.45 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 L Niklas Herneryd 

 C Leif Sternfeldt 

 M Tomas Johansson 

 KD Lars-Inge Andersson ej § 200 

 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson på § 200 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande C Lena Ferm Hansson 

 S Peter Landgren 

 S Christopher Thorsson 

 M Tomas Ekberg 

 KD Elise Arnell 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Lars Landrö, kanslichef 

  Agime Selmani, upphandlare § 199 

  Roger Haglund, personalchef § 200 

  Ulf Bertils, Projektledare § 199 

  Johanna Gunnarsson, utredare § 199 

  

 

Utses att justera Tomas Johansson 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna i direkt anslutning 

till sammanträdet 

  

Underskrifter Sekreterare  §§  198–200 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Lisa Dahlberg   

     

 Justerande    

  Tomas Johansson   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 198-200 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-21 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2018-11-22 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2018-12-14 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                          Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 198 

  

Upphandling av verksamhetssystem för socialförvaltningen § 199 

  
Ärende beträffande förvaltningschefen för socialförvaltningen § 200 
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              § 198/2018   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelista: 

- Ärende beträffande förvaltningschefen för socialförvaltningen. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande anmäler ett extra ärende: 

- Ärende beträffande förvaltningschefen för socialförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förändringen kan antas och finner att så sker. 
________________ 

              
 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(7) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2018-11-21 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

            § 199/2018 Dnr 2018–428 050 
 

Upphandling av verksamhetssystem för socialförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
 
En upphandling av gemensamt verksamhetssystem för socialförvaltningen 
görs genom av genom avrop från Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror 
och tjänster” och sker genom förnyad konkurrensutsättning enligt upprättat 
upphandlingsdokument. 
 
Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 

Ärendet  
En upphandling som avser en implementation av ett nytt gemensamt   
verksamhetssystem för socialtjänsten och äldreomsorgen är tänkt att 
genomföras. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 10 september. 

Förvaltningens förslag till beslut. 
Upphandling av gemensamt verksamhetssystem för socialförvaltningen görs 
genom av genom avrop från Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och 
tjänster” och sker genom förnyad konkurrensutsättning enligt upprättat upp-
handlingsdokument. 

Dagens sammanträde  
Agime Selmani, upphandlare, redogör för ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår följande:  
Upphandling av gemensamt verksamhetssystem för socialförvaltningen görs 
genom av genom avrop från Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och 
tjänster” och sker genom förnyad konkurrensutsättning enligt upprättat upp-
handlingsdokument. 

Paragrafen förklaras som omedelbart justerad 

Förslaget antas 

________________  
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            § 200/2018 Dnr 2018–657 023 
 

Ärende beträffande förvaltningschefen för Socialförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Med omedelbar verkan avsätta Bahman Alami Alamdari som  

förvaltningschef för socialförvaltningen. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att inleda och verkställa  

uppsägning av personliga skäl. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Deltar ej i beslutet 
Lars-Inge Andersson (KD) 
 

Ärendet  

Det har inkommit två individuella anmälningar om kränkande särbehandling 
mot förvaltningschefen på socialförvaltningen. Marks kommun har nolltolerans 
om kränkande särbehandling och en person kan inte verka som  
förvaltningschef när sådan kränkning har konstaterats. 
 
Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning bör kommunstyrelsens  
arbetsutskott med omedelbar verkan avsätta förvaltningschefen från sitt  
uppdrag samt inleda och verkställa uppsägningen på personliga skäl. 

 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad 2018-11-20 

Förvaltningens förslag till beslut 

Med omedelbar verkan avsätta Bahman Alami Alamdari som  
förvaltningschef för socialförvaltningen. 

Kommundirektören får i uppdrag att inleda och verkställa uppsägning av per-
sonliga skäl.  

 
Dagens sammanträde 
Roger Haglund, personalchef, redogör för ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

1. Med omedelbar verkan avsätta Bahman Alami Alamdari som  
förvaltningschef för socialförvaltningen. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att inleda och verkställa uppsägning av 
personliga skäl. 
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Paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 

Förslaget antas 

________________ 
 


