SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24

Plats och tid

Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-12.10
Ajournerat 10.10-10.20

Beslutande

S
L
C
M
KD

Lisa Dahlberg
Niklas Herneryd
Lena Ferm Hansson
Tomas Johansson
Lars-Inge Andersson

Övriga närvarande

S
S
C
M
KD

Ej tjänstgörande ersättare
Christopher Thorsson
Peter Landgren
Leif Sternfeldt
Tomas Ekberg
Elise Arnell
Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Lars Landrö, kanslichef §§ 102-114
Karin Hydén, ekonomichef §§ 102–109
Kristian Johansson, ekonom §§ 102–109
Niklas Gusténius, enhetschef §§ 102–104
Erik Glansin, projektledare §§ 102–104
Tomas Arvidsson, verksamhetschef §§ 102
Magnus Palm, förvaltningschef §§ 105–106
Karina Ahlgren, projektledare §§ 106
Katarina Peterson, verksamhetschef §§ 105
Sara Andersson, praktikant §§ 102–114
Anna Holmén, utredare §§ 109
Åsa Hagnestål, planarkitekt §§ 110
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 113
Roger Haglund, personalchef §§ 113

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24
Utses att justera

Tomas Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 3 maj

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Justerandes sign

§§ 101–115
Henrik Yrlid

Lisa Dahlberg

Tomas Johansson

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 101–115

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Datum för anslags
uppsättande

2019-05-03

Datum för anslags
nedtagande

2019-05-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Henrik Yrlid

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 101

Alternativ för Idrottshallar i Investeringsprojektet Nybyggnad
Lyckeskolan

§ 102

Om- och tillbyggnad av badhuset Kaskad- åtgärdsval

§ 103

Kungabergsbadet- åtgärdsval

§ 104

Information om hanteringen av investeringar i budgetprocessen

§ 105

Information om gång- och cykelväg mellan Hyssna och Sätila

§ 106

Budget 2019 för kommunkoncernen efter revidering av respektive
bolagsstyrelse

§ 107

Uppföljning av nämnders och styrelsers interkontroll 2018

§ 108

Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting

§ 109

Förslag till årlig avstämning regionalt trafikförsörjningsprogram

§ 110

Svar på motion om alternativ till gymnasieskola

§ 111

Svar på motion om parkeringsplats för husvagn/husbil

§ 112

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning

§ 113

Övnings- och utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2019–2022
i krisberedskap och civilförsvar

§ 114

Återrapportering om fastighet i Marks kommun

§ 115

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101/2019

Förändring av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
- återrapportering om fastighet i Marks kommun.

Dagens sammanträde
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ett ärende tillförs ärendelistan:
- Återrapportering om fastighet i Marks kommun.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendelistan kan ändras enligt förslaget
och finner att så sker.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102/2019

Dnr 2016–458 530

Alternativ för Idrottshallar i Investeringsprojektet Nybyggnad
Lyckeskolan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Investeringsbudgeten för projektet nybyggnation Lyckeskolan utökas från
300 mnkr till 308 mnkr med anledning av att idrottshallarna byggs enligt
alternativ B4.
2. Om det är möjligt ska båda hallarna vara delbara.
3. Det ska tas fram två förslag på exteriör för hallarna som ska överlämnas till
arbetsutskottet innan bygglovsprocessen inleds.
Reservation
Ledamöter har i olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se Beslutsgång

Ärendet
I samband med kommunstyrelsens beslut, §23/2019, om igångsättningstillstånd samt
riktpris för investeringsprojektet Nybyggnad Lyckeskolan noterades riktpriset för skolan
till 240 miljoner kronor och idrottshallarna till 60 miljoner kronor (mnkr).
Idrottshallarna var vid tidpunkten inte planerade i detalj och flera tänkbara lösningar
utvärderades. Kommundirektörens styrgrupp lovade därför under ärendets beredning
att återkomma till politiken i hallfrågan så fort utvärderingen var färdig.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
Investeringsbudgeten för projektet nybyggnation Lyckeskolan utökas från 300 mnkr till
308 mnkr med anledning av att idrottshallarna byggs enligt alternativ B4. Om det är
möjligt ska båda hallarna vara delbar.

Dagens sammanträde

Projektledare Erik Glansin, ekonom Kristian Johansson, enhetschef Niklas Gusténius
redogör om ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Tomas Johansson (M) med instämmande från Lars-Inge Andersson (KD) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att bygga en hall med en läkare för 500 personer. Hallen ska ligga så långt norrut som möjligt på området för att det ska
vara möjligt att bygga fler bostäder. Hallen ska om möjligt ansluta till skolan
med inglasad bro.
Lena Ferm Hansson (C) yrkar att investeringsbudgeten för projektet
nybyggnation Lyckeskolan utökas från 300 mnkr till 308 mnkr med
anledning av att idrottshallarna byggs enligt alternativ B4.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lisa Dahlberg (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
- Om det är möjligt ska båda hallarna vara delbara.
- Det ska tas fram två förslag på exteriör för hallarna som ska överlämnas till
arbetsutskottet innan bygglovsprocessen inleds

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lena Ferm Hanssons
yrkande eller Tomas Johanssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt Lena Ferm Hanssons.
Reservation
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande
och finner att så sker.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103/2019

Dnr 2019–16 822

Om- och tillbyggnad av badhuset Kaskad - åtgärdsval
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Kultur- och fritidsnämndens utredning noteras.
2. Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen har kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med styrsystemet för Marks kommun, att ha medborgardialog och inhämta synpunkter från kommuninvånare och andra intressenter. Här i inkluderas även att inhämta synpunkter från berörda råd i enlighet med reglementen för de kommunala råden. Option 7, 8, 9 och 10
styrks och ingår inte i förslaget till samråd.

Ärendet
Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört en utredning kring aktuell status och
framtida behov för tempererade bad i Marks kommun. Eftersom det tidigt i utredning
framgick att statusen var sämre och mer akut för Kungabergsbadet och Kaskad valde
förvaltningen att avgränsa utredningen till att enbart omfatta dessa två bad.
Kungbergsbadet som bedöms mest akut behandlas i ett eget ärende.
Kultur- och fritidsnämnden har med utredningen som stöd fattat beslut i ärendet den
19 december 2018 § 106 där nämnden förordar att Kaskad ska renoveras så det förblir
funktionsdugligt under lång tid framöver. I samband med renovering föreslår nämnden
även att badet byggs till med en ny multibassäng, ny motionsbassäng samt att
omklädningsrummen byggs om.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 mars.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Kultur- och fritidsnämndens utredning noteras.
Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen har kultur- och fritidsnämnden,
i enlighet med styrsystemet för Marks kommun, att ha medborgardialog och
inhämta synpunkter från kommuninvånare och andra intressenter. Här i inkluderas även att inhämta synpunkter från berörda råd i enlighet med reglementen för de kommunala råden.

Dagens sammanträde
Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Kultur- och fritidsnämndens utredning noteras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(23)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24

Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen har kultur- och fritidsnämnden, i
enlighet med styrsystemet för Marks kommun, att ha medborgardia-log och inhämta
synpunkter från kommuninvånare och andra intressenter. Här i inkluderas även att i
hämta synpunkter från berörda råd i enlighet med reglementen för de kommunala
råden. Option 7, 8 9 och 10 styrks och ingår inte i förslaget till samråd.
Förslaget antas.

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104/2019

Dnr 2019–16 822

Kungabergsbadet- åtgärdsval
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
Projektets innehåll och utformning bestäms till följande:
1. Relining ska användas för renoveringen av bassängen.
2. Teknik- och servicenämnden ges ett igångsättningstillstånd för projektet
under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändigt beslut om
budget.
3. Kommunstyrelsen noterar de synpunkter som har inkommit.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har i §106/2018 föreslagit vilka åtgärder som de anser behöver genomföras för att hålla Kungabergsbadet och badhuset Kaskad öppna på
längre sikt. Beslutet vilar på den utredning om kommunens tempererade bad som kultur- och fritidsförvaltningen genomfört i samarbete med teknik- och serviceförvaltningen. Utredningen har fokuserat på Kungabergsbadet och Kaskad eftersom renoveringsbehoven bedömts mer kritiskt där än på Backagårdsbadet.
Utredningen visar att behoven av åtgärder beloppsmässigt är störst på Kaskad (minst
77,1 mnkr) medan det ur ett tidsperspektiv är Kungabergsbadet som behöver prioriteras. Baserat på utredningen föreslår kultur- och fritidsnämnden därför att Kungabergsbadet ska förses med ny vattenrening (2,5 mnkr), ombyggd bassäng/byggnader och
Spray-park (9 mnkr) med start 2019 för att möjliggöra att badet kan vara öppet som
vanligt 2020.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 februari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 april.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Tomas Johansson (M) med instämmande av Niklas Herneryd (L) och Lena
Ferm Hansson (C) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen beslutar att:
Projektets innehåll och utformning bestäms till följande:
1. Relining ska användas för renoveringen av bassängen.
2. Teknik- och servicenämnden ges ett igångsättningstillstånd för projektet
under förutsättning att kommunfullmäktige fattar nödvändigt beslut om
budget.
3. Kommunstyrelsen noterar de synpunkter som har inkommit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Tomas Johanssons (M)
yrkande och finner att så sker.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105/2019

Dnr 2018–651 042

Information om hantering av investeringar i budgetprocessen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 4 april § 57 behandlades ärendet utökning av
investeringsanslag 2019. Förslaget innebar bland annat en utökning av teknik- och
servicenämndens investeringsram för lokalkompletteringar. Orsaken till detta var att
renovering av Strömskolans kök har blivit dyrare än budgeterat. Med anledning av
detta önskade kommunstyrelsen mer information om bakgrund till ärendet.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Magnus Palm och verksamhetschef Katarina Peterson informerar om ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärende.
Informationen kommer även lämnas på kommunstyrelsens sammanträde den
9 maj.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106/2019

Dnr 2019–5 042

Information om gång- och cykelväg mellan Hyssna och Sätila
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars behandlades ärendet igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg mellan Hyssna och Sätila § 43. På sammanträdet
framkom det synpunkter att vägen redan börjat anläggas innan igångsättningstillståndet. På grund av de frågor som uppstod önskade kommunstyrelsen en förklaring från
berörda tjänstemän om vad som har skett.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Magnus Palm och projektledare Karin Ahlgren redogör för
ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet.
Informationen kommer även lämnas på kommunstyrelsens sammanträde den
9 maj.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107/2019

Dnr 2019–53 041

Budget 2019 för kommunkoncernen efter revidering av respektive
bolagsstyrelse
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.

Ärendet
I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotterbolag ges
bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det aktuella budgetåret. Kommunfullmäktige godkänner de av bolagen reviderade budgetarna i samband
med aprilrapporten. De avkastnings- och soliditetskrav som fullmäktige fastställt
måste tillgodoses även i de reviderade budgetarna.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april.

Förvaltningens förslag till beslut

Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen
godkänns.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108/2019

Dnr 2018–295 042

Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2018
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.

Ärendet

Enligt kommunallagen har respektive nämnd ansvar för att den interna kontrollen är
tillräcklig inom nämndens verksamhetsområde. Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma ägardirektivet för bolagen ska nämnder och styrelser årligen rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska i sin tur utvärdera den samlade interna kontrollen och vid behov aktualisera förbättringar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 27 mars.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppmanar valnämnden och Spinnerskan i Mark AB att årligen göra
en riskanalys och utifrån den bedöma om nämnden/styrelsen har behov av internkontrollplan.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samband med uppföljningen
av den interna kontrollen 2019 redovisa resultatet av de planerade aktiviteterna kopplade till risken att åtgärder inte görs vid korttidssjukfrånvaro samt risken att kommunen betalar anställdas privata kostnader.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109/2019

Dnr 2019–113 042

Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Remissyttrandet, daterat den 2 april 2019, godkänns och översänds som
kommunens svar till Finansdepartementet.

Ärendet
Finansdepartementet har skickat betänkandet, Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74), på remiss till bl.a. Marks
kommun. Remissyttrandet ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 17
maj 2019

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 2 april.

Förvaltningens förslag till beslut

Remissyttrandet, daterat den 2 april 2019, godkänns och översänds som kommunens
svar till Finansdepartementet.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Dagens sammanträde
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Remissyttrandet, daterat den 2 april 2019, godkänns och översänds som kommunens
svar till Finansdepartementet.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110/2019

Dnr 2019-266 51

Förslag till årlig avstämning regionalt trafikförsörjningsprogram
Arbetsutskottets beslut
Marks kommun har tagit del av uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet och lägesrapporten vilka redovisas tydligt och lättillgängligt.
Kommunen vill specifikt betona att fortsatta satsningar krävs för att understiga 60 minuters restid mellan Kinna och centrala Göteborg (Åkareplatsen).
Tillgänglighetsanpassning bör ske av de icke anpassade hållplatserna i kommunens prioriterade stråk.
Som komplement till de prioriterade stråken är det mycket viktigt med utveckling av kollektivtrafik och kombinerad mobilitet i översikts-planens länkstråk, som en del av utvecklingen av landsbygds- och tätortstrafiken.
Marks kommun återkommer med ett samlat svar kring revideringen av
Trafikförsörjningsprogrammet under hösten 2019.

Ärendet
Västra Götalandsregionen (VGR) har översänt Regionalt trafikförsörjningsprogram
Västra Götaland programperiod 2017–2020, med långsiktig utblick 2035, årlig avstämning, på remiss till kommunerna.
Trafikförsörjningsprogrammet ska revideras vart fjärde år och nästa revidering sker år
2020. Redan i denna remiss har kommunerna möjlighet att inkomma med inspel till
revideringen.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 2 april.

Förvaltningens förslag till beslut

Marks kommun har tagit del av uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet och lägesrapporten vilka redovisas tydligt och lättillgängligt.
Kommunen vill specifikt betona att fortsatta satsningar krävs för att understiga 60 minuters restid mellan Kinna och centrala Göteborg (Åkareplatsen). Tillgänglighetsanpassning bör ske av de icke anpassade hållplatserna i kommunens prioriterade stråk.
Som komplement till de prioriterade stråken är det mycket viktigt med utveckling av
kollektivtrafik och kombinerad mobilitet i översikts-planens länkstråk, som en del av
utvecklingen av landsbygds- och tätortstrafiken.
Marks kommun återkommer med ett samlat svar kring revideringen av Trafikförsörjningsprogrammet under hösten 2019.

Dagens sammanträde
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun har tagit del av uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet och
lägesrapporten vilka redovisas tydligt och lättillgängligt.
Kommunen vill specifikt betona att fortsatta satsningar krävs för att understiga 60
minuters restid mellan Kinna och centrala Göteborg (Åkareplatsen).
Tillgänglighetsanpassning bör ske av de icke anpassade hållplatserna i kommunens
prioriterade stråk.
Som komplement till de prioriterade stråken är det mycket viktigt med utveckling av
kollektivtrafik och kombinerad mobilitet i översikts-planens länkstråk, som en del av
utvecklingen av landsbygds- och tätortstrafiken.
Marks kommun återkommer med ett samlat svar kring revideringen av
Trafikförsörjningsprogrammet under hösten 2019.
Förslaget antas.

Beslutet expedieras till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(23)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24
§ 111/2019

Dnr 2015–113 612

Svar motion om alternativ till gymnasieskola
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
Fortsatt arbete pågår i kommunen med att utveckla det kommunala
aktivitetsansvaret, men det bör inte ske i form av att det skapas en alternativ
verk-samhet. Motionen anses därmed besvarad.

Ärendet
Jan-Ola Gustafsson (MOD) har den 19 februari 2015 lämnat in en motion om att barnoch utbildningsnämnden ska utreda behovet av och möjligheterna att starta en alternativ verksamhet för de ungdomar som inte går i gymnasieskolan.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 12 april.

Förvaltningens förslag till beslut

Fortsatt arbete pågår i kommunen med att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret, men det bör inte ske i form av att det skapas en alternativ verksamhet. Motionen
anses därmed besvarad.
Kommunfullmäktige fattar beslut

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar:
Fortsatt arbete pågår i kommunen med att utveckla det kommunala
aktivitetsansvaret, men det bör inte ske i form av att det skapas en alternativ verksamhet. Motionen anses därmed besvarad.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(23)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24
§ 112/2019

Dnr 2016–199 315

Svar på motion om parkeringsplats för husvagn/husbil
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.

Ärendet
AnnSofi Tureson (S) har den 14 april 2016 lämnat in en motion som är rubricerad
”Uppställningsplats husvagn/husbil” och föreslår att Marks kommun upplåter och iordningställer lämplig mark för ändamålet. Motionären har senare tydliggjort att hennes
förslag är att kommunen ordnar lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil som
kommuninvånarna kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/ husbil.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 12 april.

Förvaltningens förslag till beslut

Önskemålet om lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil, som kommuninvånare
kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/husbil, lämnas till plan- och
byggnadsnämnden att ha med sig vid planläggning av bebyggelse.
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa parkeringsplatser på kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall.
Motionen anses härmed besvarad.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas och finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(23)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24
§ 113/2019

Dnr 2019–245 002

Översyn av kommunstyrelsen delegationsordning
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.

Ärendet
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver ses över då en ny mandatperiod
har inletts och omorganisation dessutom har skett vid kommunledningskontoret med
helt nya enheter och befattningar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april.

Förvaltningens förslag till beslut

Delegationsordningen för kommunstyrelsen ersätts med upprättat förslag.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och Personalchef Roger Haglund redogör för
ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas och finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(23)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24
§ 114/2019

Dnr 2019–177 168

Övnings- och utbildningsplan för kommunstyrelsen mandatperioden
2019–2022
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslaget till utbildning och övning i krisledning och
civilt för-var för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden

Ärendet
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär
händelse vid fredstid och höjd beredskap (LEH) fastställer att kommunen ska se till att
förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att
lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser och kriser. Vidare ska kommunen, enligt överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting ha en fastställd övnings- och utbildningsplan för mandatperioden. I den politiska organisationen berörs främst krisledningsnämnden och
kommunstyrelsen.
Övnings- och utbildningsplanen omfattar information om krisberedskapens
grunder, som ledamöterna i krisledningsnämnden behöver för att kunna omhänderta sitt uppdrag vid en extraordinär händelse eller samhällsstörning. Övnings- och utbildningsplanen omfattar även totalförsvaret och kommunens roll
i det civila försvaret, där kommunstyrelsen är en mycket viktig aktör

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 april.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till utbildning och övning i krisledning och civilt
försvar för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen antar förslaget till utbildning och övning i krisledning och civilt
försvar för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24
§ 115/2019

Dnr 2019–351 253

Återrapportering om fastighet i Marks kommun
Arbetsutskottets beslut
Ärendet ska behandlas igen på arbetsutskottets sammanträde den 8 maj.

Ärendet
På arbetsutskottets sammanträde den 10 april § 98 redogjorde kommundirektör Mats
Lilienberg och tf. förvaltningschef Victoria Bengtsson om ett ärende som rör en fastighet i Marks kommun.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Mats Lilienberg återkopplar om den aktuella statusen för
ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ärendet ska behandlas igen på arbetsutskottets
sammanträde den 8 maj.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

