
 KALLELSE/ÄRENDELISTA   Sida 1 (2) 
 Kommunledningskontoret  

 2018-11-15 
 

Instans
 

Kommunstyrelsen 

  

Tid
 

Onsdag 28 november, klockan 13:30 

  

Plats
 

Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

  

Ca kl Ärenden
 

Föredragande
 

     

  Sammanträdet är öppet för allmänheten  

    

13.30- 1. Vision och mål för Marks kommun 2019 Ekonomichef 

13.40  (kf fattar slutligt beslut) Karin Hydén 

    

13.40- 2. Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från  Kanslichef 

13.50  utomstående (ks och kf fattar slutligt beslut) Lars Landrö 

    

13.50- 3. Program för uppföljning och insyn av verksamheter -”- 

14.00  som utförs av privata utförare (kf fattar slutligt beslut)  

    

14.00- 4. Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet -”- 

14.10  (kf fattar slutligt beslut)  

    

14.10- 5. Taxor- och avgifter 2019 Ekonomichef 

14.30  (kf fattar slutligt beslut) - ytterligare handling skickas  Karin Hydén 

  senare  

    

14.45- 6. Budget 2019–2022 för Marks kommun -”- 

15.30  (kf fattar slutligt beslut) - ytterligare handling skickas   

  senare  

    

15.30- 7. Partistöd för 2019  Kanslichef 

15.35  (kf fattar slutligt beslut) – ytterligare handling skickas Lars Landrö 

  senare  

    

15.35- 8. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden -”- 

15.40  (kf fattar slutligt beslut) – ytterligare handling skickas  

   senare  

    

15.40- 9. Redovisning av obesvarade motioner -”- 

15.45  (kf fattar slutligt beslut) – ytterligare handling skickas  

  senare  

    

15.45- 10. Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade -”- 

15.50  medborgarförslag (kf fattar slutligt beslut)  

  – ytterligare handling skickas senare  
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15.50- 11. Boende för ensamkommande ungdomar över 18 under -”- 

16.30  asylprocessen (ks fattar slutligt beslut)   

   – ytterligare handling skickas senare  

    

16.30- 12. Verksamhetsplan 2019-folkhälsa -”- 

16.35  (ks fattar slutligt beslut) – ytterligare handling skickas  

  senare  

    

16.35- 13. Förfrågan från IFK Örby om sponsring m.m. -”- 

16.40  (ks fattar slutligt beslut)  

    

16.40- 14. Ansökan om utökad kommunal borgen för Sätila fiber Ekonomichef 

16.45  (ks fattar slutligt beslut) Karin Hydén 

    

16.45- 15. Oktoberrapport för kommunstyrelsen -”- 

16.50  (ks fattar slutligt beslut) – ytterligare handling skickas   

  senare  

    

16.50- 16. Oktoberrapport för Marks kommun -”- 

16.55  (ks fattar slutligt beslut) – ytterligare handling skickas   

  senare  

    

16.55- 17. Svar på revisionsrapport gällande kommunens  Personalchef 

17.00  arbetsmiljöarbete (ks fattar slutligt beslut) Roger Haglund 

  – ytterligare handling skickas senare  

    

 18. Anmälan av delegationsbeslut  

    

 19. Meddelanden  

    

  Lisa Dahlberg Henrik Yrlid  

  Ordförande  Kommunsekreterare   

    

  Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag   

  önskas, kontakta kommunledningskontoret på telefon 21   

  71 11  

  Om du som ledamot inte kan närvara vid sammanträdet  

  ska du själv kalla din ersättare   

 
 

 


