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 Kommunledningskontoret  

 2019-02-15 
 

Instans
 

Kommunfullmäktige 

  

Tid
 

Torsdagen den 28 februari, klockan 18:00 

  

Plats
 

Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Kinna  

  

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. Information om inriktning för nya Lyckeskolan Förvaltningschef 

  (inga handlingar) Mari Sandell Mollander 

   Rektor  

   Morgan Andersson 

    

 7. Återrapportering av uppdraget att utreda Förvaltningschef 

  undervisningsmiljöer som ger särskild lugn och Mari Sandell Mollander 

  trygghet i undervisningen (ks § 12 /2019) Verksamhetschef 

   Fredrik Höper 

    

 8.  Kommundirektören har ordet (inga handlingar) Kommundirektör 

   Mats Lilienberg 

    

 9. Information inför vägledningsdebatt (inga handlingar) Ekonomichef 

   Karin Hydén 

    

 10. Ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck   

  fiber (ks § 16/2019)  

    

 11. Svar på motion om kommunal bekämpningsplan (S)  

   (ks § 11/2019)  

    

 12. Upphävande av riktlinjer för mottagande av sponsring   

  och gåva från utomstående (ks § 13/2019)  
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 13. Översyn av reglemente för socialnämnden  

  (ks § 14/2019)  

    

 14. Interpellation till barn-och utbildningsnämndens  

  ordförande om ordning och studiero på skolor  

    

 15. Entledigande och fyllnadsval av ledamot i arbetsgruppen  

  för Birger och Maria Wingqvists stiftelse (C)  

    

 16.  Entledigande av ersättare i kommunfullmäktiges   

  demokratiberedning och fyllnadsval (SD)  

    

 17. Entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden  

  och fyllnadsval (S)  

    

 18.  Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (S)  

    

 19. Entledigande av ersättare i socialnämnden och  

  fyllnadsval (KD)  

    

 20. Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen och    

  Fyllnadsval (V)  

    

  Kinna den 15 februari 2018  

    

  Eva-Karin Torhem Arnell Henrik Yrlid  

  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    

  kallar ersättare.   

    

  Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag   

  önskas kontakta kommunledningskontoret, tfn 21 70 70  

  eller 21 71 11.  

    

  Via hemsidan www.mark.se går det även att lyssna på  

  Kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand  
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