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Instans
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

  

Tid
 

Torsdag 7 februari, klockan 08:30 

  

Plats
 

Svansjö, kommunhuset i Kinna 

  

Ca kl Ärenden
 

 

   Föredragande Chef 

08.30- 1. Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda Anna Holmén Lars Landrö 

08.40  och lämna förslag på hur LSS-verksamheten kan   Kanslichef 

  Utvecklas avseende kvalitet och innehåll för brukarna        

  Bordlagt den 16 januari  (kf fattar beslut)   

     

08.40- 2.  Svar på medborgarförslag att Marks kommun skall  -”- -”- 

08.45  begära av Vägverket att en bättre och säkrar avfart   

  Byggs från väg4/ Förläggarevägen mot Fritsla     

  (ks fattar beslut)   

     

08.45- 3. Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro -”- -”- 

08.50  och Assbergs raviners naturreservat    

  (kf fattar beslut)    

     

08.50- 4. Riktlinje för parkeringsbehov, parkeringsnorm -”- -”- 

09.00  (kf fattar beslut)   

     

09.00- 5. Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Marks kommun -”- -”- 

09.40  (ks fattar beslut)   

     

09.40- 6. Verksamhetsområde för allmän vatten- och   Kristian Johansson Karin Hydén 

09.50  avloppsförsörjning- utökning Solvik och Hyssna 2:1  ekonomichef 

  (ks fattar beslut)   

     

10.00- 7. Begäran om igångsättningstillstånd för lokal   -”- -”- 

10.10  VA-ledningsnät och GCM-väg Sätila-Hyssna   

  (ks fattar beslut)   

     

10.10- 8. Minskning och förlängning av borgen för tillfällig -”- -”- 

10.20  finansiering för fiberutbyggnad- Torestorp fiber    

  ekonomisk förening (ksau fattar beslut)   

     

10.20- 9. Svar på revisionsrapport- Granskning av  Marita Haglund -”- 

10.30  kommunstyrelsens uppsiktplikt    

  (ks fattar beslut)   

     

10.30- 10. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt -”- -”- 

10.40  (ks fattar beslut)   
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10.40- 11.  Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL från Agnetha Demker Roger Haglund 

10.45  Lo Göthberg Larsson (MP)  Personalchef 

  (ksau fattar beslut)- ytterligare handling skickas senare   

     

10.45- 12. Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL från -”- -”- 

10.50  Per-Olof Hermansson (KD)   

  (ksau fattar beslut)- ytterligare handling skickas senare   

     

 13. Diskussion om mål och vision   

     

 14. Diskussion om budgetanvisningar   

     

 15. Meddelanden   

     

  Om du som ledamot inte kan närvara vid sammanträ-

det ska du själv kalla din ersättare 

  

     

 
 

 


