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 Kommunledningskontoret  

 2019-03-15 
 

Instans
 

Kommunfullmäktige 

  

Tid
 

Torsdagen den 28 mars, 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. Allmänhetens frågestund  

    

 4.  Meddelanden   

    

 5. Remiss av nya motioner  

    

 6. Anmälan av nya medborgarförslag  

    

 7.  Kommundirektören har ordet (inga handlingar) Kommundirektör 

   Mats Lilienberg 

    

 8. Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda  

  och lämna förslag på LSS-verksamhet kan utvecklas  

  avseende kvalitet och innehåll för brukarna  

  (ks § 32/2019)  

    

 9. Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro  

  och Assbergs raviners naturreservat   

  (ks § 33/2019)  

    

 10. Ändring av reglementen angående ansvar för bl.a.  

  tillgänglighets- och folkhälsofrågor (ks § 34/2019)  

    

 11. Revidering av reglemente för Kommunala   

  funktionshinderrådet (ks § 35/2019)  

    

 12. Antagande av programmet Strategi för tillväxt som en  

  del av näringslivsprogrammet för Marks kommun  

  (ks § 36/2019)  
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 13. Verksamhetsområde för allmän vatten- och avlopps-  

  försörjning- utökning Solvik och Hyssna 2:1  

  (ks § 42/2019)  

    

 14. Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S)  

  Bordlagt 2019-02-28  

    

 15. Entledigande av ersättare i valnämnden samt   

  fyllnadsval (S)  

    

 16. Fyllnadsval av nämndeman i Borås tingsrätt (KD)   

    

 17. Entledigande av ersättare i äldreomsorgsnämnden  

  samt fyllnadsval (SD)  

    

 18. Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (SD)  

    

 19. Val av borglig begravningsförrättare (S)  

    

 20. Val av ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark   

  AB 2019  

    

 21. Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB  

  – val av ombud till bolagsstämma för Marks Bostads   

  AB 2019–2022  

    

 22. Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB  

  – val av ombud till bolagsstämma för Marks Fastighets   

  AB 2019–2022  

    

 23. Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB  

  – val av ombud till bolagsstämma för Mark Kraftvärme   

  AB 2019–2022  

    

 24. Kommunpolitisk vägledningsdebatt  

    

  Kinna den 15 mars 2019  

    

  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.   

    

mailto:ks@mark.se
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  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  

 

http://www.mark.se/

