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Kommunledningskontoret
2018-06-07 

Instans Kommunfullmäktige 

Tid Onsdag den 20 juni 2018, klockan 18.00 – Observera dag! 

Plats Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal 

Ca kl Ärenden Föredragande

Alla hälsas välkomna till kommunfullmäktiges 
sammanträde! Kommunfullmäktige ser gärna att 
även icke tjänstgörande ersättare deltar. 

 18.00 1. Sammanträdets öppnande och upprop

2. Val av justerare

3. Meddelanden

4. Remiss av nya motioner

5. Anmälan av nya medborgarförslag

6. Kommunchefen har ordet (inga handlingar) Kommunchef 
Mats Lilienberg 

7. Verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dag-
vatten (ks § 79/2018)

8. Begäran om utökad budgettotal för investeringsprojektet
att förnya VA-ledningarna i Kyrkogatan, Kinna (ks §
80/2018)

9. Aprilrapport 2018 för Marks kommun (handlingar kommer
senare)

10. Budget 2018 för kommunkoncernen efter revidering i
respektive bolagsstyrelse (ks § 81/2018)

11. Årsredovisning SÄRF 2017 (ks § 82/2018)

12. Årsredovisning 2017 för Sjuhärads kommunalförbund (ks
§ 83/2018)

13. Revidering av budgetramar 2019 (ks § 84/2018)

14. Instruktioner för kommundirektören/kommunchefen (ks §
85/2018)
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15. Reglemente med bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevalda (handlingar kommer senare)

16. Årsredovisning 2017 för Sjuhärads Samordningsförbund
(ks § 87/2018)

17. Förbundsordning Tolkförmedling Väst (ks § 88/2018)

18. Organisation av ungdomsråd (ks § 90/2018)

19. Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun
inför mandatperioden 2019-2022 (ks § 91/2018)

20. Redovisning av obesvarade motioner (ks § 92/2018)

21. Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade
medborgarförslag (ks § 93/2018)

22. Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgar-
förslag 2018

23. Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga
nämnden fattar i medborgarförslag 2018

24. Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
(V)

25. Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
(MBP)

26. Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (S)

27. Entledigande och fyllnadsval av ledamot och vice
ordförande i Marks Bostads AB (S)

28. Entledigande och fyllnadsval av suppleant i Spinnerskan i
Mark AB (S)

29. Entledigande och fyllnadsval av ledamot i teknik- och
servicenämnden (S)

30. Entledigande och fyllnadsval av ersättare i valnämnden
(S)

31. Svar på interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande om huruvida barn och unga kan känna sig
trygga med kommunens skolhälsovård (S)

Kinna den 7 juni 2018

Eva-Karin Torhem Arnell Ellen Player Pellby
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Ordförande Kommunsekreterare 

Om du som ledamot har förhinder att tjänstgöra ska du 
omgående kontakta kommunledningskontoret, tfn 
21 70 70 eller 21 71 11, eller e-post ks@mark.se, som då 
kallar ersättare. 

Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag 
önskas kontakta kommunledningskontoret, tfn 21 70 70 
eller 21 71 11. 
 


