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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.20.
Paus klockan 14.30-14.50.

Beslutande

M
C
MBP
S
S

Övriga närvarande

S

Tomas Johansson
Leif Sternfeldt
Henry Sandahl
Peter Landgren
Christopher Thorsson tjänstgör för Anita Lomander §§ 170174
Anita Lomander, §§ 175 - 187

L
S
V

Ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg
Christopher Thorsson §§ 175 – 187
Arthur Thiry
Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommunchef
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Kerstin Guth, utredare §§ 170-171
Sara Lindeberg, folkhälsosamordnare § 170
Karin Hydén, ekonomichef §§ 172-175
Oscar Kamperin, redovisningschef §§ 172-175
Jasmine El-Nawajhah, ekonom §§ 172-175
Kristian Johansson, ekonom §§ 172-175
Tomas Persson, ekonom §§ 172
Maria Sivedal, kanslichef §§ 176-186
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 176-180
Patrik Wendeblad, kvalitetsutvecklare §§ 178-179
Malin Stomberg, utredare §§ 180-183
Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare § 184
Camilla Olsson, näringslivshandläggare §§ 185-186
Simon Jacobsson, näringslivshandläggare §§ 185-186

Utses att justera

Peter Landgren

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 21 september
2017

Underskrifter Sekreterare

§§

170-187

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Ordförande

Justerande

Justerandes sign

Tomas Johansson

Peter Landgren
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Datum för anslags
uppsättande

2017-09-21

Datum för anslags
nedtagande

2017-10-13

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby
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Innehållsförteckning
Revidering av folkhälsopolicy

§ 170

Återrapportering Barnahus i Södra Älvsborg

§ 171

Revidering av riktlinjer för Marks kommun stiftelseförvaltning samt
namnbyte för Stiftelsen Samfond 2 respektive Stiftelsen Samfond 3

§ 172

Erbjudande från Sveriges kommuner och landsting om delägarskap
i Inera

§ 173

Information om delårsrapport för kommunstyrelsen

§ 174

Information om delårsrapport för Marks kommun

§ 175

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente gällande
verksamhetsområde

§ 176

Översyn av lokala ordningsföreskrift för torghandel i Marks
kommun

§ 177

Åtagande av huvudmannaskap för utredning av det förorenade
området på fastigheten Rydal 2:11

§ 178

Framtiden för Marks Fastighets AB

§ 179

Tolkning av arvode till demokratiberedningens ordinarie ledamöter

§ 180

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att
bygga farthinder på väg 1532

§ 181

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att sätta
upp en fartkamera på väg 1532

§ 182

Svar på medborgarförslag om att kommunens badhus avgiftsbefrias för barn

§ 183

Svar på remiss: Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län

§ 184

Förslag till yttrande kring regional infrastrukturplan 2018-2029,
”Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland”

§ 185

Förslag till yttrande kring regional infrastrukturplan Västra Götaland
2018-2029

§ 186

Meddelanden

§ 187

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 170/2017

Dnr 2016-370 003

Revidering av folkhälsopolicy
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremmiteras för hörande av kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige (KF 2016-09-22 §
119) att, i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, revidera folkhälsopolicyn samt dess tillhörande riktlinjer. Ett förslag till ny folkhälsopolicy har
arbetats fram.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Folkhälsopolicy för Marks kommun antas.
Folkhälsopolicy antagen av kommunfullmäktige (2008-05-27 § 94) upphävs.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas upphäva riktlinjer till folkhälsopolicy
(KFN 2007-12-19).

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth och folkhälsosamordnare Sara Lindeberg redogör för
ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för hörande av kultur- och
fritidsnämnden.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171/2017

Dnr 2017-190 701

Återrapportering Barnahus i Södra Älvsborg
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Informationen noteras.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-09 § 136 att Marks kommun ställer sig
positiv till inrättandet av ett Barnahus i Södra Älvsborg och de önskar en återrapportering av ärendet ett år efter verksamhetens start.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 maj 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Informationen kring första verksamhetsåret för Barnahus i Södra Älvsborg
antecknas till protokollet.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan notera
informationen, och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172/2017

Dnr 2017-217 003

Revidering av riktlinjer för Marks kommun stiftelseförvaltning samt
namnbyte för Stiftelsen Samfond 2 respektive Stiftelsen Samfond 3
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av
stiftelsernas kapital godkänns efter revidering.
Stiftelsen Samfond 2, org nr 865000–7266, byter namn till Stiftelsen Marks
kommuns Samfond 2.
Stiftelsen Samfond 3, org nr 865000–7274, byter namn till Stiftelsen Marks
kommuns Samfond 3.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
En av stiftelserna som ingår i Marks kommuns stiftelseförvaltning, Arvid
Karlssons stiftelse, är skyldig att ha kvalificerad revisor. Den kvalificerade
revisorns arbete består delvis i att granska hela samförvaltningen. Därför bör
kostnaden för den kvalificerade revisorns arbete delvis fördelas mellan
samtliga stiftelser.
I Marks kommuns stiftelseförvaltning ingår tre s k samfonder:
Stiftelsen Marks kommuns Samfond 1, org nr 865000–7258
Stiftelsen Samfond 2, org nr 865000–7266
Stiftelsen Samfond 3, org nr 865000–7274
Begreppet ”samfond” är vanligt förekommande i kommuners förvaltning av
stiftelser. Begreppet innebär att flera stiftelser/donationsfonder har slagits
samman till en s k samfond. Det är för närvarande inte lika tydligt att
Samfond 2 och 3 förvaltas av Marks kommun som det är vad gäller Samfond
1.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 maj 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av
stiftelsernas kapital godkänns efter revidering.
Stiftelsen Samfond 2, org nr 865000–7266, byter namn till Stiftelsen Marks
kommuns Samfond 2.
Stiftelsen Samfond 3, org nr 865000–7274, byter namn till Stiftelsen Marks
kommuns Samfond 3.

Dagens sammanträde

Ekonom Tomas Persson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av
stiftelsernas kapital godkänns efter revidering.
Stiftelsen Samfond 2, org nr 865000–7266, byter namn till Stiftelsen Marks
kommuns Samfond 2.
Stiftelsen Samfond 3, org nr 865000–7274, byter namn till Stiftelsen Marks
kommuns Samfond 3.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 173/2017

Dnr 2017-153 040

Erbjudande från Sveriges kommuner och landsting om delägarskap i
Inera
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 aktier i Inera AB
för en köpeskilling av 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns och inträde sker som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Finansiering av aktieförvärvet sker inom kommunstyrelsens ram.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Sedan styrelsen för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 2016-10-07
beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu
samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina
aktier till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft 2017-03-16. Därmed kan
nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier i Inera AB och på så
sätt bli delägare i företaget. Genom ett sådant förvärv bedöms det kunna bli
enklare för ägande kommuner att ta del av Ineras tjänster.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 augusti 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 aktier i Inera AB
för en köpeskilling av 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns och inträde sker som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Finansiering av aktieförvärvet sker inom kommunstyrelsens ram.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 aktier i Inera AB
för en köpeskilling av 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns och inträde sker som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Finansiering av aktieförvärvet sker inom kommunstyrelsens ram.
Justerandes sign
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Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign
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§ 174/2017

Dnr 2016-337 042

Information om delårsrapport för kommunstyrelsen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén ger arbetsutskottet en information om preliminär
driftsredovisning för kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175/2017

Dnr 2016-261 042

Information om delårsrapport för Marks kommun
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på hur budgetöverskott kan användas.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson ger arbetsutskottet en information om
nämndernas preliminära prognoser, samt preliminär resultatprognos.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.
Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på hur budgetöverskott kan användas.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176/2017

Dnr 2017-259 003

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente gällande
verksamhetsområde
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt följande:
Verksamhetsområdet ändras till följande lydelse:
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för alla
barn och ungdomar 1 - 20 år vad avser förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar även för kommunens vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna.
1 § punkt 2 utgår. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar inte för lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Några av de verksamheter som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för
har förändrats de senaste åren till följd av ändrad lagstiftning. Barn- och utbildningsnämndens reglemente behöver därför revideras så att dess
verksamhetsområde stämmer överens med vad lagstiftningen anger.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 juli 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt följande:
Verksamhetsområdet ändras till följande lydelse:
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för alla
barn och ungdomar 1 - 20 år vad avser förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar även för kommunens vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna.
1 § punkt 2 utgår. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar inte för lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt följande:
Verksamhetsområdet ändras till följande lydelse:
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för alla
barn och ungdomar 1 - 20 år vad avser förskola, fritidshem, förskoleklass,
Justerandes sign
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grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar även för kommunens vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna.
1 § punkt 2 utgår. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar inte för lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177/2017

Dnr 2016-248 003

Översyn av lokala ordningsföreskrift för torghandel i Marks kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Marks kommun ersätts med
upprättat förslag.
Remissvaret från näringslivsrådet skickas till teknik- och servicenämnden för
hantering.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har initierat ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Marks kommun. Översyn sker därför av dessa
föreskrifter.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juli 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Marks kommun ersätts med
upprättat förslag.
Remissvaret från näringslivsrådet skickas till teknik- och servicenämnden för
hantering.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Marks kommun ersätts med
upprättat förslag.
Remissvaret från näringslivsrådet skickas till teknik- och servicenämnden för
hantering.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178/2017

Dnr 2017-312 423

Åtagande av huvudmannaskap för utredning av det förorenade
området på fastigheten Rydal 2:11
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för
genomförandet av utredning av det förorenade området på fastigheten Rydal
2:11. Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande
beviljas.
Marks kommun lämnar in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för utredning
av det förorenade området på fastigheten Rydal 2:11.
Marks kommun lämnar in begäran om att Sveriges geologiska undersökning
(SGU) övertar huvudmannaskapet för oljeföroreningen på fastigheten Rydal
2:11.
Kommunchefen bemyndigas att hantera bidragsansökan hos Länsstyrelsen
och begäran till Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med att förstudien
eller huvudstudien är genomförd.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
En oljeförorening har identifierats inom fastigheten Rydal 2:11 i läget för det
före detta gasverket. Föroreningen bedöms vara omfattande och potentiellt
skadlig i den grad att Länsstyrelsen finner anledning att söka statligt bidrag
för att genomföra en förstudie eller huvudstudie av oljeföroreningen. Vid
ansökan ska en kommun eller annan myndighet stå som huvudman för
utredning av det förorenade området och genomförandet av åtgärderna.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 september 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för
genomförandet av utredning av det förorenade området på fastigheten Rydal
2:11. Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande
beviljas.
Marks kommun lämnar in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för utredning
av det förorenade området på fastigheten Rydal 2:11.
Marks kommun lämnar in begäran om att Sveriges geologiska undersökning
(SGU) övertar huvudmannaskapet för oljeföroreningen på fastigheten Rydal
2:11.
Kommunchefen bemyndigas att hantera bidragsansökan hos Länsstyrelsen
och begäran till Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med att förstudien
eller huvudstudien är genomförd.
Justerandes sign
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Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist och kvalitetsutvecklare Patrik Wendeblad
redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun åtar sig, genom kommunstyrelsen, huvudmannaskapet för
genomförandet av utredning av det förorenade området på fastigheten Rydal
2:11. Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande
beviljas.
Marks kommun lämnar in ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för utredning
av det förorenade området på fastigheten Rydal 2:11.
Marks kommun lämnar in begäran om att Sveriges geologiska undersökning
(SGU) övertar huvudmannaskapet för oljeföroreningen på fastigheten Rydal
2:11.
Kommunchefen bemyndigas att hantera bidragsansökan hos Länsstyrelsen
och begäran till Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med att förstudien
eller huvudstudien är genomförd.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign
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§ 179/2017

Dnr 2016-359 012

Framtiden för Marks Fastighets AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Med tillägg av kommunfullmäktiges tidigare beslut den 19 december 2016, §
161, bör avvecklingen av Marks Fastighets AB avvakta tills oljeföroreningen
på fastigheten Rydal 2:11 är åtgärdad, eller i varje fall tills den är utredd och
börjar åtgärdas.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Spinnerskan i Mark AB har den 19 oktober 2016 beslutat om en plan för
avvecklingen av Marks Fastighets AB och att också höra med kommunfullmäktige om fullmäktige har något att erinra mot den planen. Kommunfullmäktige fattade den 19 december 2016, § 161, beslut om att fullmäktige
inte har något att erinra mot avsikten att avveckla Marks Fastighets AB. Det
har därefter visat sig att en oljeförorening inom fastigheten Rydal 2:11, som
ägs av Marks Fastighets AB, bedöms vara omfattande och potentiellt skadlig i
den grad att länsstyrelsen finner anledning att söka statligt bidrag för att
genomföra en förstudie eller huvudstudie av oljeföroreningen.
Om Marks Fastighets AB ska avvecklas innebär det att fastigheten Rydal 2:11
säljs. En köpare kan hållas ansvarig för fastigheten i enlighet med vad som
anges i miljöbalken. I och med att det är fråga om en sådan äldre förorening
som från 1800-talet bör en köpare inte förpliktas att åtgärda föroreningen,
men skulle kunna åläggas undersökningsplikt. Därmed bör en avveckling av
Marks Fastighets AB avvakta tills oljeföroreningen på fastigheten är åtgärdad,
eller i vart fall tills den är utredd och börjar åtgärdas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 september 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Med tillägg av kommunfullmäktiges tidigare beslut den 19 december 2016, §
161, bör avvecklingen av Marks Fastighets AB avvakta tills oljeföroreningen
på fastigheten Rydal 2:11 är åtgärdad, eller i varje fall tills den är utredd och
börjar åtgärdas.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist och kvalitetsutvecklare Patrik Wendeblad
redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att med tillägg av kommunfullmäktiges tidigare beslut
den 19 december 2016, § 161, bör avvecklingen av Marks Fastighets AB
avvakta tills oljeföroreningen på fastigheten Rydal 2:11 är åtgärdad, eller i
varje fall tills den är utredd och börjar åtgärdas.
Förslaget antas.
____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 180/2017

Dnr 2016-368 003

Tolkning av arvode till demokratiberedningens ordinarie ledamöter
Arbetsutskottets beslut
Felaktigt utbetalt arvode ska återbetalas.
Fast arvode utgår till vice ordförande med 5 procent av årsarbetstiden.

Ärendet
Sedan januari 2015 har demokratiberedningens ordinarie ledamöter fått
utbetalt både fast arvode (begränsat årsarvode) och sammanträdesarvode.
Utbetalningen av fast arvode går emot vad kommunfullmäktige har beslutat
den 18 juni 2014, § 77, vid översynen av den politiska organisationen inför
nuvarande mandatperiod.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 augusti 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Lämnas utan förslag till beslut avseende frågan om hur den felaktiga utbetalningen till demokratiberedningen ledamöter ska hanteras.
Fast arvode utgår till vice ordförande med 5 procent av årsarbetstiden.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist och utredare Malin Stomberg redogör för
ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att felaktigt utbetalt arvode ska återbetalas.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 181/2017

Dnr 2017-95 513

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att bygga
farthinder på väg 1532
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till
Trafikverket i syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 1532.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Beslutet skickas för kännedom till teknik- och servicenämnden.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
I ett medborgarförslag, inkommit den 28 februari 2017, föreslås att Marks
kommun beslutar att bygga farthinder på väg 1532.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till
Trafikverket i syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 1532.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Beslutet skickas för kännedom till teknik- och servicenämnden.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till
Trafikverket i syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 1532.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Beslutet skickas för kännedom till teknik- och servicenämnden.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 182/2017

Dnr 2017-94 513

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att sätta
upp en fartkamera på väg 1532
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till
Trafikverket i syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 1532.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Beslutet skickas för kännedom till teknik- och servicenämnden.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
I ett medborgarförslag, inkommit den 28 februari 2017, föreslås att Marks
kommun beslutar att sätta upp en fartkamera på väg 1532.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 augusti 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till
Trafikverket i syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 1532.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Beslutet skickas för kännedom till teknik- och servicenämnden.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till
Trafikverket i syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 1532.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Beslutet skickas för kännedom till teknik- och servicenämnden.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 183/2017

Dnr 2016-391 806

Svar på medborgarförslag om att kommunens badhus avgiftsbefrias
för barn
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
I ett medborgarförslag, inkommit den 2 november 2016, föreslås att
simavgiften på badhus i Marks kommun avgiftsbefrias för barn, alternativ att
avgiften sänks kraftigt.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 juli 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget avslås.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 184/2017

Dnr 2017-236 010

Svar på remiss: Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun ställer sig positiva till regional handlingsplan för klimatanpassning för Västra Götalands län 2018–2020. Remissen besvaras med
hänsyn taget till de synpunkter som framkommit i internremisen.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram förslag till en ny regional
handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götaland som har skickats på
remiss.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 september 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun ställer sig positiva till regional handlingsplan för klimatanpassning för Västra Götalands län 2018–2020. Remissen besvaras med
hänsyn taget till de synpunkter som framkommit i internremisen.

Dagens sammanträde

Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att Marks kommun ställer sig positiva till regional
handlingsplan för klimatanpassning för Västra Götalands län 2018–2020.
Remissen besvaras med hänsyn taget till de synpunkter som framkommit i
internremisen.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 185/2017

Dnr 2017-309 501

Förslag till yttrande kring regional infrastrukturplan 2018-2029,
”Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till yttrande godkänns. Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 augusti
2017, översänds till Region Halland.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Region Halland har översänt förslag till ny infrastrukturplan i Halland 2018–
2029 för synpunkter som ska vara Region Halland tillhanda senast 1 oktober
2017.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 augusti 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande. Tjänsteutlåtandet
översänds till Region Halland.

Dagens sammanträde

Näringslivshandläggare Camilla Olsson och Simon Jacobsson redogör för
ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att förslag till yttrande godkänns. Tjänsteutlåtandet,
daterat den 14 augusti 2017, översänds till Region Halland.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 186/2017

Dnr 2017-27 501

Förslag till yttrande kring regional infrastrukturplan Västra Götaland
2018-2029
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till yttrande godkänns. Yttrandet översänds som kommunens svar till
Västra Götalandsregionen.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Västra Götalandsregionen har översänt förslag till ny regional infrastrukturplan för transportinfrastruktur 2018–2029 för yttrande som ska vara regionen
tillhanda senast 6 oktober 2017.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 augusti 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande. Yttrandet översänds som
kommunens svar till Västra Götalandsregionen.

Dagens sammanträde

Näringslivshandläggare Camilla Olsson och Simon Jacobsson redogör för
ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att förslag till yttrande godkänns. Yttrandet översänds
som kommunens svar till Västra Götalandsregionen.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(26)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-13
§ 187/2017

Meddelanden
a)
Inbjudan till konferens Krissamverkan 2017 Förändrat klimat – anpassad
Krisberedskap.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

