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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00
Paus klockan 14.40-15.00.

Beslutande

M
C
MBP
S
S

Tomas Johansson (M)
Leif Sternfeldt
Henry Sandahl
Christopher Thorsson tjänstgör för Peter Landgren
Anita Lomander

L
MP
V

Ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg
Lo Göthberg Larsson
Arthur Thiry, klockan 13.30-16.30

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommunchef
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Krister Näsström, IT-chef § 208
Linda Sjöö, informatör § 208
Karin Hydén, ekonomichef §§ 209-212
Kristian Johansson, ekonom §§ 209-212
Jasmine El-Nawajhah, ekonom §§ 209-212
Maria Sivedal, kanslichef §§ 213-218, 221-224
Kerstin Guth, utredare §§ 213-215
Simon Jacobsson, näringslivshandläggare §§ 216
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 217-218
Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret
§ 219-220

Utses att justera

Anita Lomander

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 15 november
2017

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

§§

207-224

Ellen Player Pellby

Tomas Johansson

Anita Lomander
Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-08

Datum för anslags
uppsättande

2017-11-15

Datum för anslags
nedtagande

2017-12-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 207

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun skapar ett
Instagramkonto

§ 208

Ansökan om kommunal borgen – Öxabäck Fiber ekonomisk
förening

§ 209

Ombyggnation av Tingvallaskolan - begäran om förstudie

§ 210

Information om oktoberrapport 2017 för kommunstyrelsen

§ 211

Information om oktoberrapport 2017 för Marks kommun

§ 212

Information om mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet
2017

§ 213

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst

§ 214

Svar på revisionsrapport avseende kommunala aktivitetsansvaret
för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överenskommelsen

§ 215

Förslag till yttrande på förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

§ 216

Riktlinjer för IOP (idéburet offentligt partnerskap)

§ 217

Information om nya kommunallagen

§ 218

Detaljplan Horred 9:7 mfl – beslut om planuppdrag

§ 219

Information om fastighet Assberg 6:11

§ 220

Svar på medborgarförslag om förändring av det lilla köket som
finns i anslutning till samlingssalen vid Lindängs vård- och
omsorgsboende i Skene

§ 221

Redovisning av obesvarade motioner

§ 222

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag

§ 223

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018

§ 224

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 207/2017

Förändring av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
-

Detaljplan för Stommen, del av Horred 9:7 m fl, Horred – beslut om planuppdrag.
Informationsärende om rivning fastighet Assberg 6:11.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler extra ärende om detaljplan för Stommen, del av Horred
9:7 m fl, Horred – beslut om planuppdrag, samt informationsärende om
fastighet Assberg 6:11.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 208/2017

Dnr 2017-261 105

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun skapar ett
Instagramkonto
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Idén om ett Instagramkonto för Marks kommun tas med i kommunstyrelsens
fortsatta arbete inom kommunikationsområdet.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att Marks kommun ska skapa ett Instagramkonto i syfte att förmedla en positiv bild av kommunen.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Idén om ett Instagramkonto för Marks kommun tas med i kommunstyrelsens
fortsatta arbete inom kommunikationsområdet.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

Dagens sammanträde

Informatör Linda Sjöö redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Idén om ett Instagramkonto för Marks kommun tas med i kommunstyrelsens
fortsatta arbete inom kommunikationsområdet.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 209/2017

Dnr 2017-64 30

Ombyggnation av Tingvallaskolan - begäran om förstudie
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation av Tingvallaskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör innehålla olika lösningar
och kostnadsförslag med iakttagna effekter för övriga skolor i området.
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation av Tingvallaskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om förstudien inte leder til
byggnation finansieras studien inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har i §71 2017, begärt att kommunstyrelsen
beställer en förstudie gällande ombyggnation av paviljonger samt flytt av
slöjdsal på Tingvallaskolan i Skene. Förstudien bör innehålla olika lösningar
och kostnadsförslag.
Inflyttningen till Tingvallaskolans naturliga upptagningsområde, Skene, har
ökat vilket lett till att skolan är trångbodd. Enligt barn- och utbildningsnämnden har antal elever ökat från 249 till 293 stycken under det senaste
året. För att klara av att rymma eleverna används idag två grupprum som
klassrum vilket fungerat som kortsiktig lösning. Om elevantalet fortsätter att
öka finn inga ytterligare utrymmen att anpassa på motsvarande sett.
Barn- och utbildningsnämnden har som tänkbart förlag att bygga på
paviljongen med ytterligare 2-3 klassrum samtidigt som vestibulerna görs
något större. Ytterligare förslag barn- och utbildningsnämnden lyfter fram är
at flytta slöjden till Ängskolan för att frigöra ett klassrum i huvudbyggnaden
och samla slöjdundervisningen på Ängskolan.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation av Tingvallaskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör innehålla olika lösningar
och kostnadsförslag med iakttagna effekter för övriga skolor i området.
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation av Tingvallaskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om förstudien inte leder til
byggnation finansieras studien inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation av Tingvallaskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör innehålla olika lösningar
och kostnadsförslag med iakttagna effekter för övriga skolor i området.
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation av Tingvallaskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om förstudien inte leder til
byggnation finansieras studien inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 210/2017

Dnr 2017-392 045

Ansökan om kommunal borgen – Öxabäck Fiber ekonomisk förening
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Öxabäck Fiber ekonomisk förening beviljas
kommunal borgen för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.
Borgen sätts till 3 355 922 kronor och ska gälla från
utbyggnadsprojektets start fram till en månad efter det att föreningen
fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2019-07-31. Om
projektet försenas bemyndigas kommunchefen att vid behov förlänga
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2019-10-31.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

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. Öxabäck Fiber ekonomisk förening har
den 11 oktober 2017 inkommit med ansökan om kommunal borgen på
3 355 922 kronor.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Öxabäck Fiber ekonomisk förening beviljas
kommunal borgen för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.
Borgen sätts till 3 355 922 kronor och ska gälla från
utbyggnadsprojektets start fram till en månad efter det att föreningen
fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2019-07-31. Om
projektet försenas bemyndigas kommunchefen att vid behov förlänga
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2019-10-31.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Öxabäck Fiber ekonomisk förening beviljas
kommunal borgen för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Borgen sätts till 3 355 922 kronor och ska gälla från
utbyggnadsprojektets start fram till en månad efter det att föreningen
fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2019-07-31. Om
projektet försenas bemyndigas kommunchefen att vid behov förlänga
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2019-10-31.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 211/2017

Dnr 2017-423 042

Information om oktoberrapport 2017 för kommunstyrelsen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Ekonom Jasmine El-Nawajhah ger arbetsutskottet information om kommunstyrelsens preliminära diftprognos.
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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§ 212/2017

Dnr 2017-352 042

Information om oktoberrapport 2017 för Marks kommun
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson ger arbetsutskottet information om nämndernas
preliminära oktoberprognoser.
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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§ 213/2017

Dnr 2017-67 046

Information om mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser 2017 års stipendiat vid sammanträdet
den 15 november 2017.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth ger arbetsutskottet information om inkomna nomineringar till mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet.
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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§ 214/2017

Dnr 2017-391 135

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Finansiering sker via de verksamheter som utnyttjar språktolks- och
översättningstjänster.
Kommufullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Direktionen för Tolkförmedling Väst har beslutat att öppna upp för nya
medlemmar till förbundet.
Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett fullmäktigebeslut och
vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast 26 februari 2018. Inträde
sker per den 1 januari 2019.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Marks kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Finansiering sker via de verksamheter som utnyttjar språktolks- och
översättningstjänster.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Finansiering sker via de verksamheter som utnyttjar språktolks- och
översättningstjänster.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 215/2017

Dnr 2017-353 007

Svar på revisionsrapport avseende kommunala aktivitetsansvaret för
ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överenskommelsen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober
2017 som sitt svar till valda revisorer.
Kommustyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet

På uppdrag av kommunens valda revisorer har PwC granskat barnoch
utbildningsnämndens fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret
samt kommunstyrelsens och socialnämndens förverkligande av DUA-överenskommelsen. Rapporten från juni 2017 är ställd till barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Kommunens valda revisorer har
önskat nämndernas kommentarer kring de iakttagelser som gjorts. I detta
svar ges kommunstyrelsen svar på de iakttagelser som gjorts gällande kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden lämnar
egna kommentarer till de valda revisorerna.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober
2017 som sitt svar till valda revisorer.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2017 som sitt svar till valda revisorer.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 216/2017

Dnr 2017-346 014

Förslag till yttrande på förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för att kompletteras med text om underhåll av vägnät.

Ärendet

Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018-2029. Planförslaget har tagits
fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars
2017. Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast
den 30 november 2017.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande. Tjänsteutlåtandet
översänds till Näringsdepartementet.

Dagens sammanträde

Näringslivshandläggare Simon Jacobsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Ärendet återremitteras för att kompletteras med text om underhåll av vägnät.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-08
§ 217/2017

Dnr 2017-350 003

Riktlinjer för IOP (idéburet offentligt partnerskap)
Arbetsutskottets beskut
Förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Marks
kommun remitteras till föreningarna i kultur- och fritidsförvaltningens
föreningsregister, Svenska kyrkans församlingar och frikyrkorna i
Mark, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
socialnämnden. Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med uppmaning till
organisationer att yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den
8 januari 2018.

Ärendet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller
flera organisationer inom idéburen sektor med koppling till social
ekonomi, och en eller flera offentliga aktörer som en kommun eller en
region. Frågan om IOP för Marks kommun har diskuterats under 2016
och 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 23 augusti 2017,
§ 155, i uppdrag till kommunchefen att återkomma med förslag på
kommunövergripande riktlinjer.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Marks
kommun remitteras till föreningarna i kultur- och fritidsförvaltningens
föreningsregister, Svenska kyrkans församlingar och frikyrkorna i
Mark, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
socialnämnden. Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med uppmaning till
organisationer att yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den
8 januari 2018.

Dagens sammanträde

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

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Marks
kommun remitteras till föreningarna i kultur- och fritidsförvaltningens
föreningsregister, Svenska kyrkans församlingar och frikyrkorna i
Mark, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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socialnämnden. Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med uppmaning till
organisationer att yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den
8 januari 2018.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 218/2017

Information om nya kommunallagen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist ger arbetsutskottet information om nya
kommunallagen.
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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§ 219/2017

Dnr 2017-408 214

Detaljplan Horred 9:7 mfl – beslut om planuppdrag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen till lämnar in ansökan till plan- och byggnadsnämnden om
att upprätta detaljplan för Stommen, del av Horred 9:7 m fl.
Kommustyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet

Utveckling av Horreds samhälle.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till plan- och byggnadsnämnden lämna in ansökan om att upprätta detaljplan för Stommen, del av Horred 9:7 m fl.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Måns Hallén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till plan- och byggnadsnämnden lämna in ansökan om att upprätta detaljplan för Stommen, del
av Horred 9:7 m fl.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 220/2017

Dnr 2017-406 285

Information om fastighet Assberg 6:11
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Måns Hallén ger arbetsutskottet
information om fastighet Assberg 6:11.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-08
§ 221/2017

Dnr 2016-459 735

Svar på medborgarförslag om förändring av det lilla köket som finns i
anslutning till samlingssalen vid Lindängs vård- och omsorgsboende
i Skene
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun framför förslagsställarnas synpunkter till fastighetsägare
Marks Bostads AB. Medborgarförslag samt tjänsteutlåtande översänds till fastighetsägaren.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Kommustyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet

I ett medborgarförslag, inkommit den 15 december 2016, föreslås en
förändring av det lilla köket som finns i anslutning till samlingssalen
vid Lindängs vård- och omsorgsboende i Skene.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Marks kommun framför förslagsställarnas synpunkter till fastighetsägare
Marks Bostads AB. Medborgarförslag samt tjänsteutlåtande översänds till fastighetsägaren.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun framför förslagsställarnas synpunkter till fastighetsägare
Marks Bostads AB. Medborgarförslag samt tjänsteutlåtande översänds till fastighetsägaren.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-08
§ 222/2017

Dnr 2017-235 101

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen godkänns.
Kommufullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen
två gånger varje år redovisa de motioner som inte har fattats beslut i inom ett
år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.

Ärendets behandling

Kommunledningskontoret har den 1 november 2016 upprättat förteckning
över obesvarade motioner.

Dagens sammanträde

Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-08
§ 223/2017

Dnr 2017-235 101

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen godkänns.
Kommufullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen
två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har fattats beslut i
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Redovisningen ska göras
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.

Ärendets behandling

Kommunledningskontoret har den 1 november 2016 upprättat förteckning
över obesvarade medborgarförslag.

Dagens sammanträde

Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-08
§ 224/2017

Dnr 2017-389 101

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Under 2018 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden samt ärendelista i sammandrag annonseras på
kommunens digitala anslagstavla samt i Markbladet.
Kommufullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Enligt 5 kap. § 10 kommunallagen ska uppgift om tid och plats för ett
sammanträde med kommunfullmäktige minst en vecka före
sammanträdesdagen föras in i den eller de ortstidningar som
fullmäktige beslutar.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 10, bestämmer
fullmäktige i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om
sammanträde ska ske.
Under 2017 har uppgift om tid och plats för sammanträdena samt
ärendelista i sammandrag annonserats på kommunens annonssida i
Markbladet.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Under 2018 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden samt ärendelista i sammandrag annonseras på
kommunens digitala anslagstavla.

Dagens sammanträde

Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Under 2018 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden samt ärendelista i sammandrag annonseras på
kommunens digitala anslagstavla samt i Markbladet.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

