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Miljönämnden
Datum: 2022-03-31

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, kl. 08.30– 09.50,
ajournering 09.30-09.45

Beslutande S Håkan Andersson

S Ann-Christine Asp

C Ragnar Nilsson

L Ulf Eriksson

M Peter Branshøj

MP Anna Stjernström

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Lindqvist

S Agneta Rodén

C Eva Åberg Andersson

L Jan Karlsson

SD Thomas Gunnarsson

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 31 mars 2022 kl 10:00

Underskrifter Sekreterare §§  13-14

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson(S)

Justerande

Peter Branshøj(M)
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§13/2022 Dnr: ALLM M.2022.88

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av justerare
2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan med nedan angivna förändringar.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson anmäler information gällande trädpolicy.

Ragnar Nilsson (C) anmäler övrig fråga om nya miljötaxan.

Ordförande frågar om jäv.
Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna
förändringar om ingen är däremot och finner att så sker.
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§14/2022 Dnr: ALLM M.2022.179

Näringslivspolicy för Marks kommun - remissyttrande

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser att näringslivspolicyn är allt för svepande formulerad i
sådan utsträckning att policyn knappast är användbar. Näringslivsfrågorna är
för viktiga för att hanteras utan en mer djupgående politisk diskussion. En
policy behöver också vara utformad så att den kan fungera som direkt
vägledning i kommunens verksamhet. Vi anser därför att ett omtag behöver
ske innan policyn kan antas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Miljönämnden har fått ett förslag till näringslivspolicy för remissyttrande.
Näringslivspolicyn beskriver kommunens förhållningssätt i näringslivsfrågor och
kompletterar näringslivsprogrammet.

Beredning

Näringslivspolicyn är kortfattad och lyfter fram vikten av att det finns ett bra
företagsklimat i kommunen. Policyn trycker på att engagemanget för näringslivet
ska genomsyra hela kommunorganisationen och att företagen är helt avgörande
för kommunens utvecklingskraft. Policyn poängterar vidare en välkomnande
attityd och ett gott bemötande till företagen, samt vikten av en god relation
med samverkan och dialog mellan kommunen och företagandet, där ömsesidig
förståelse är viktig. Det handlar ytterst om att skapa goda förutsättningar för
företagandet i kommunen.

Miljöenhetens övervägande
Det är bra att näringslivsprogrammet kompletteras med en övergripande
näringslivspolicy. I näringslivsprogrammet fördjupas hur olika viktiga frågor
hanteras med tanke på hur goda förutsättningar för företagandet kan skapas.
Den framtagna näringslivspolicyn borde lämpligtvis kompletteras med att
tydligare betona vikten av företagens ömsesidiga förståelse för kommunens
arbete. I detta ligger företagens egna ansvar för att göra vad som åligger dem
på bästa sätt för att skapa ett väl fungerande företagsklimat. När det gäller
ordval i policyn borde ett alternativt ord till att alla anställda ska se sig som
näringslivsutvecklare användas samt att även ett annat alternativt ord istället för
företagen som kunder användas.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-24.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden tillstyrker föreslagen näringslivspolicy med medskicket att de
framförda synpunkterna i enligt med miljöenhetens övervägande ska beaktas.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.
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Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) med stöd från Anna Stjernström (MP) och Peter Branshøj
(M) föreslår följande förslag till beslut:
Miljönämnden anser att näringslivspolicyn är allt för svepande formulerad i
sådan utsträckning att policyn knappast är användbar. Näringslivsfrågorna är för
viktiga för att hanteras utan en mer djupgående politisk diskussion. En policy
behöver också vara utformad så att den kan fungera som direkt vägledning i
kommunens verksamhet. Vi anser därför att ett omtag behöver ske innan
policyn kan antas.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens samt Håkan
Anderssons (S), och ställer dem mot varandra och finner att miljönämnden antar
Håkan Anderssons (S) förslag till beslut.

Expedieras till

Kommunstyrelse

________________
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