
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(18) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2020-11-04 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna, klockan 08.30-12.20. Paus 

klockan 09.30-09.45.   

  
Beslutande C Stefan Brunander tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) 

 L Niklas Herneryd 

 C Lena Ferm Hansson 

 M Tomas Johansson 

 KD Lars-Inge Andersson 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Jessica Rodén  

 S Christopher Thorsson 

 M Tomas Ekberg 

 KD Elise Arnell  

   

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 

  Lars Landrö, kanslichef §§ 254-255, 258-259 

  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 256 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 257, 262, 267 

  Tomas Persson, ekonom § 257 

  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 262, 267 

  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen §§ 260-264 

  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 260-264 

  Elin Berg, planarkitekt §§ 260-264 

  Emilia Nyhage, exploateringsingenjör §§ 260-264  

  Pelle Pellby, HR-chef § 265 

  

 

Utses att justera Lena Ferm Hansson  

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 16 november 2020 

  

Underskrifter Sekreterare  §  253-267 

  Ellen Player Pellby   

     

 Ordförande    

  Tomas Johansson   

     

 Justerande    

 Lena Ferm Hansson 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 253-267 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-04 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2020-11-16 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-12-08 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 

Underskrift   

                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 253 

  

Partistöd 2021  § 254 

  
Svar på motion om att förstärka prevention och rehabilitering hos 
våra äldre (L)  

§ 255 

  
Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund  

§ 256 

  
Återkallande av avvecklingsbeslut för Marks Fastighets AB  § 257 
  
Svar på skrivelse från valnämndens presidium till kommunstyrelsen  § 258 
  
Svar på skrivelse från överförmyndarnämndens presidium till kom-
munstyrelsen  

§ 259 

  
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 
2021  

§ 260 

  
Förslag till markanvisningsavtal för Sätila 4:3  § 261 

  
Uppdrag till äldreomsorgsnämnden om resursplanering § 262 

  
Samrådsyttrande för järnväg mellan Göteborg och Borås § 263 

  
Förslag till rivning av bostadshus på Hyssna 2:16 § 264 

  
Julklapp 2020 § 265 
  
Information om situationen gällande Covid-19 § 266 
  
Dialog om förvaltningens förslag till nämndplan § 267  
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§ 253/2020   

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Ärende angående julklapp 2020.  
 
- Informationsärende angående Covid-19. 

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) anmäler extra ärende angående julklapp 2020.  
 
Ordföranden anmäler extra informationsärende angående Covid-19.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 254/2020 Dnr 2020-144 104 

Partistöd 2021  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande: 
 
Grundstöd för 2021 med 47 600 kronor. 
 
Mandatstöd för 2021 med 23 800 kronor per mandat.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

I kommunallagen 4 kap. 29 § anges att kommuner får ge ekonomiskt stöd till 
de politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka partier-
nas ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfullmäktige 
den 25 september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt parti-
stöd, vilka reglerar när partistöd betalas ut. 
 
Kommunens bestämmelser för partistöd anger att partistödet består av dels 
ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti, samt ett mandat-
stöd, som uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 13 oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i 
form av följande: 
 
Grundstöd för 2021 med 47 600 kronor. 
 
Mandatstöd för 2021 med 23 800 kronor per mandat. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att till varje parti som är representerat i kommunfull-
mäktige utbetalas partistöd i form av följande: 
 
Grundstöd för 2021 med 47 600 kronor. 
 
Mandatstöd för 2021 med 23 800 kronor per mandat. 
 
Förslaget antas  

Expedieras slutligt till: 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, via gruppledarna 
________________ 
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§ 255/2020 Dnr 2018-432 77  

Svar på motion om att förstärka prevention och rehabilitering hos 
våra äldre (L)  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Enligt kommunallagen och Hälso- och sjukvårdsavtalet är det inte möjligt att 
utifrån motionärernas förslag inrätta ett interdisciplinärt team. Verksamheten 
i den kommunala hälso- och sjukvården utförs redan idag i samverkan med 
andra vårdgivare.  
  
Motionen är därmed besvarad.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Niklas Herneryd (L), Rolf Hallberg (L), Johan Lepp (L), Sofia Sjöstrand (L) och 
Egon Svensson (L) har den 21 augusti 2018 lämnat motion som föreslår för-
stärkt prevention och rehabilitering hos våra äldre. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 20 oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Enligt kommunallagen och Hälso- och sjukvårdsavtalet är det inte möjligt att 
utifrån motionärernas förslag inrätta ett interdisciplinärt team. Verksamheten 
i den kommunala hälso- och sjukvården utförs redan idag i samverkan med 
andra vårdgivare.  
  
Motionen är därmed besvarad. 

Dagens sammanträde 

Kanslichef Lars Landrö redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Enligt kommunallagen och Hälso- och sjukvårdsavtalet är det inte möjligt att 
utifrån motionärernas förslag inrätta ett interdisciplinärt team. Verksamheten 
i den kommunala hälso- och sjukvården utförs redan idag i samverkan med 
andra vårdgivare.  
  
Motionen är därmed besvarad.  
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 

Äldreomsorgsnämnden 
Motionärerna 
________________ 
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§ 256/2020 Dnr 2020-413 106 

Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
fastställs enligt direktionens beslut den 12 juni 2020, § 35.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att 
komplettera befintlig förbundsordning med en bilaga ”Reglemente för med-
lemsrådet”. Utformningen av bilagan har godkänts av direktionen och med-
lemsrådet och har nu infogats i förbundsordningen. I samband med komplet-
teringen har hänvisningar till gällande lagstiftningar uppdaterats. Medlems-
kommunerna ska anta revideringen i respektive fullmäktige senast vid årsskif-
tet.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 16 oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
fastställs enligt direktionens beslut den 12 juni 2020, § 35.  

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund fastställs enligt direktionens beslut den 12 juni 2020, 
§ 35. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund  

________________ 
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§ 257/2020 Dnr 2016-359 012 

Återkallande av avvecklingsbeslut för Marks Fastighets AB  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 161, med tillägg av kommunfull-
mäktiges beslut 2017-10-26, § 149, som gäller avveckling av Marks Fastig-
hets AB återkallas.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Det finns sedan tidigare ett beslut i kommunfullmäktige om avveckling av 
Marks Fastighets AB, men på grund av en konstaterad oljeförorening på fas-
tigheten i Rydal har inte avvecklingen kunnat genomföras. Den information 
som finns kring utredningen och en eventuell sanering av oljeföroreningen 
anger att det kan dröja många år före en avveckling kan genomföras. 
Vid styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB 2020-09-24 beslutades att frågan 
om avvecklingsbeslutet för Marks Fastighets AB ska lyftas till kommunfull-
mäktige med förslaget att avvecklingsbeslutet återkallas. Kommunfullmäktige 
ska tillfrågas före det fattas beslut i verksamheten som är av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 28 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 161, med tillägg av kommunfull-
mäktiges beslut 2017-10-26, § 149, som gäller avveckling av Marks Fastig-
hets AB återkallas.  

Dagens sammanträde 

Ekonom Tomas Persson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19, § 161, med 
tillägg av kommunfullmäktiges beslut 2017-10-26, § 149, som gäller avveckl-
ing av Marks Fastighets AB återkallas. 
 
Förslaget antas.  
 
 
________________ 
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§ 258/2020 Dnr 2020-525 109  

Svar på skrivelse från valnämndens presidium till kommunstyrelsen  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen genom kommunledningskontorets 
svarsskrivelse, daterad den 16 oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Valnämnden har ställt frågan till kommunstyrelsen om vem som ska utföra de 
uppgifter som åligger valnämndens kansli och när detta kommer att bli klart. 
 
Under hösten 2020 får valnämnden administrativt stöd från en medarbetare 
som till dagligen arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Denna per-
son är sekreterare på presidiemöten och nämndsmöten. Vederbörande gör 
även allt förberedande arbete inför mötena, bevakar nämndens brevlåda och 
vidtar nödvändiga åtgärder rörande det som kommer in till brevlådan samt 
gör allt ev. administrativt efterarbete. 
 
Nämnden har uttryckt att de är mycket nöjda med den valda lösningen och 
känner sig trygga med detta. 
 
Samma person har från och med 2021-01-14 anställts på deltid för att utföra 
allt administrativt arbete inom nämndens område under 2021. När det gäller 
ytterligare förstärkning av valnämndens kansli så behöver en bedömning av 
omfattning och tidpunkt göras i samband med budgetarbetet inför valåret 
2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets svarsskrivelse, den 16 oktober 2020. 

Dagens sammanträde 

Kanslichef Lars Landrö redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen 
genom kommunledningskontorets svarsskrivelse, daterad den 16 oktober 
2020.  
 
Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 259/2020 Dnr 2020-365 191 

Svar på skrivelse från överförmyndarnämndens presidium till  
kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen genom kommunledningskontorets 
svarsskrivelse, daterad den 16 oktober 2020.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Överförmyndarnämndens presidium har i skrivelse till kommunstyrelsen den 
11 juni 2020 lyft frågor gällande hantering av sekretess och arbetsmiljön hos 
överförmyndarsekreterarna.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets svarsskrivelse, den 16 oktober 2020. 

Dagens sammanträde 

Kanslichef Lars Landrö redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen 
genom kommunledningskontorets svarsskrivelse, daterad den 16 oktober 
2020.  
 
Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 260/2020 Dnr 2020-566 012  

Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 
2021  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 fastställs enligt 
upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Samhällsutvecklingsenheten har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
det gemensamma folkhälsoarbetet för 2021. Verksamhetsplanen fastställs för 
ansvarig nämnd i kommunen och beslutas av Södra hälso- och sjukvårds-
nämnden, Västra Götalandsregionen.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets svarsskrivelse, den 19 oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 fastställs enligt 
upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoar-
betet 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Förslaget antas.  

________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 12(18) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2020-11-04 

 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 261/2020 Dnr 2017-45 253 

Förslag till markanvisningsavtal för Sätila 4:3 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Fördjupad översiktsplan Mark NV som varit ute på samråd är inte fastställd. 
Därför ska markanvisningsavtal för Sätila 4:3 inte tecknas.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Markanvisningsavtal för bostadsbyggnation på Sätila 4:3.  
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun Gunne Västra AB (nedan kallad 
Exploatören) syftar till att i samband med planläggning av området säker-
ställa lämplig exploatering av området. En markanvisning ger kommunens 
motpart, Exploatören, ensamrätt att under två års tid förhandla om förvärv av 
marken och att förbereda marken för exploatering i enlighet med den detalj-
plan som arbetas fram.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 juli 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Markanvisningsavtal för Sätila 4:3 tecknas enligt upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Emilia Nyhage redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att markanvisningsavtal för Sätila 4:3 inte 
tecknas förrän fördjupad översiktsplan för Mark nordväst är fastställd. 
 
Tomas Johansson (M) föreslår att markanvisningsavtal för Sätila 4:3 tecknas 
enligt upprättat förslag.  
 
Stefan Brunander (C) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  
 
Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två för-
slag; Lena Ferm Hanssons (C) förslag och eget förslag. 
 
Ordföranden ställer Lena Ferm Hanssons (C) förslag mot eget förslag, och fin-
ner att arbetsutskottet antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

________________ 
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§ 262/2020  Dnr 2020-530 041 

Uppdrag till äldreomsorgsnämnden om resursplanering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Svaret som äldreomsorgsnämnden har lämnat på det uppdrag kommunfull-
mäktige gav 2020-04-23 motsvarar inte uppdraget. 
 
Äldreomsorgsnämnden ombes att återkomma med svar på kommunfullmäkti-
ges uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2020-04-23 äldreomsorgsnämnden i uppdrag att re-
dovisa en resursplanering som bland annat ska innehålla en beskrivning av 
behovet av lokaler och bemanning utifrån förväntad befolkningsökning. Äldre-
omsorgsnämnden behandlade 2020-06-15 Nulägesbild med omvärldsförut-
sättningar 2021 och beslutade då att se den som svar på kommunfullmäkti-
ges uppdrag. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Svaret som äldreomsorgsnämnden har lämnat på det uppdrag kommunfull-
mäktige gav 2020-04-23 motsvarar inte uppdraget. 
 
Äldreomsorgsnämnden ombes att återkomma med svar på kommunfullmäkti-
ges uppdrag. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Svaret som äldreomsorgsnämnden har lämnat på det uppdrag kommunfull-
mäktige gav 2020-04-23 motsvarar inte uppdraget. 
 
Äldreomsorgsnämnden ombes att återkomma med svar på kommunfullmäkti-
ges uppdrag. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 

Äldreomsorgsnämnden 
________________  
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§ 263/2020 Dnr 2020-148 532 

Samrådsyttrande för järnväg mellan Göteborg och Borås  

Arbetsutskottets beslut 
 
Remissyttrandet daterat 1 oktober 2020 godkänns och översänds som kom-
munens svar. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
________________________  ___________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Göteborg - Borås, en del av nya stambanor. 
 
Trafikverket har översänt rubricerat samrådsunderlag för samråd, Göteborg - 
Borås, en del av nya stambanor. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande, den 1 oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Remissyttrandet daterat 1 oktober 2020 godkänns och översänds som kom-
munens svar. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Elin Berg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att remissyttrandet daterat 1 oktober 2020 godkänns 
och översänds som kommunens svar. 
 
Förslaget antas. 

Expedieras till: 

Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se  
 

________________ 

 

 

 

 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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§ 264/2020 Dnr 2020-485 236 

Rivning av bostadshus på Hyssna 2:16  

Arbetsutskottets beslut 
 
Teknik- och serviceförvaltningen uppdras att riva bostadshuset på Hyssna 
2:16, ansöka om rivningslov, och återställa marken.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Beslut om finansiering fattas av kommunstyrelsen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
________________________  ___________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Rivning av bostadshus på Hyssna 2:16.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande, den 8 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och serviceförvaltningen uppdras att riva bostadshuset, ansöka om 
rivningslov, och återställa marken. 
 
Rivningen finansieras via kommunstyrelsens driftbudget och iordningställan-
det inom kommunstyrelsens investeringsbudget. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Sanna Nadj redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen uppdras att riva bo-
stadshuset på Hyssna 2:16, ansöka om rivningslov, och återställa marken.  
 
Ordföranden föreslår att beslut om finansiering fattas av kommunstyrelsen.  
 
Lena Ferm Hansson (C) och Stefan Brunander (C) yrkar bifall till Tomas Jo-
hanssons (M) förslag.  
 
Ordföranden finner att eget förslag antas.  

Expedieras till: 

Teknik- och servicenämnden 

_________________ 
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§ 265/2020  

Julklapp 2020 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att titta på möjligheter vad gäller förstärkt 
julklapp 2020 till Marks kommuns anställda, samt långsiktig lösning vad gäller 
jubileumsgåva. 

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) lyfter fråga angående julklapp 2020 till anställda inom 
Marks kommun.   
 
Kommundirektör Mats Lilienberg ger arbetsutskottet information angående ju-
bileumsgåva 2020.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att titta på möjlig-
heter vad gäller förstärkt julklapp 2020 till Marks kommuns anställda, samt 
långsiktig lösning vad gäller jubileumsgåva. 
 
Förslaget antas.  
 
________________ 
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§ 266/2020  

Information om situationen gällande Covid-19 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Mats Lilienberg ger arbetsutskottet information om situat-
ionen gällande Covid-19. För de som arbetar på kommunledningskontoret har 
direktiv om distansarbete gått ut från och med 6 november 2020.  
 
Ett antal verksamheter har tillfälligt stängt på grund av de nya restriktionerna 
kring Covid-19, såsom familjecentrum Prisman och bibliotek. Politiska sam-
manträden bör hållas på distans.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 267/2020 Dnr 2020-586 041 

Dialog om förvaltningens förslag till nämndplan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund för dialog med arbetsutskottet angå-
ende kommunledningskontorets förslag till nämndplan för kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
________________ 
 


