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 Kommunledningskontoret  

 2018-11-29 
 
Instans

 
Kommunstyrelsen 

  
Tid

 
Onsdag 12 december, klockan 13:30 

  
Plats

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

  
Ca kl Ärenden

 
Föredragande

 

     
  Sammanträdet är öppet för allmänheten  
    
13.30- 1. Borgensförbindelse, regressavtal Kommuninvest Ekonomichef 
13.40  (kf fattar beslut) - ytterligare handling skickas senare Karin Hydén 
    
13.40- 2. Ansökan om utökad kommunal borgen för Öxabäck fiber -”- 
13.50  (ks fattar beslut) - ytterligare handling skickas senare  
    
13.50- 3. Disposition av medel ur naturvårdsfonden till satsningar -”- 
14.00   på Assbergs raviners naturreservat mm.  
  (ks fattar beslut) - ytterligare handling skickas senare  
    
14.00- 4. Dataskyddsombud efter 1 januari 2019 Kanslichef 
14.05  (ks fattar beslut) ytterligare handling skickas  Lars Landrö 
  senare  
    
14.05- 5. Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest -”- 
14.10  (ks fattar beslut) - ytterligare handling skickas senare  
    
14.10- 6. Ansökan om lantmäteriförrättningar för väganläggningar Bygg- och 
14.20  (ks fattar beslut) - ytterligare handling skickas senare miljökontoret 
    
14.20- 7. Förslag till nyttjanderättsavtal för Horreds sportklubb -”- 
14.30  (ks fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare  
    
14.30- 8. Förslag till detaljplan i centralorten vid Vråsjön -”- 
14.40  (ks fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare  
    
 9. Arbetsformer för kommunstyrelsen  
  (ks fattar beslut)   
    
 10. Upplösning av samordningsforum för mottagande av  
   nyanlända (ks fattar beslut)  
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 11. Val av ombud vid årsmöte 2019 med Luft i Väst - 

Luftvårdsförbundet för Västra Sverige 
- 1 ombud + 1 ers 

(ks fattar beslut) 

 

    
 12. Val av ombud till föreningsstämma 2019 med  

Kommuninvest ekonomisk förening 
- 1 ombud + 1 ers 

(ks fattar beslut) 

 

    
 13. Trygghets- och säkerhetsrådet 2019–2022 

- 2 ledamöter  
(ledamöterna är tillika ordförande och vice ordförande) 
(ks fattar beslut) 

 

    
 14. Val till Ringhals säkerhetsnämnd, adjungerade 2019–2022 

- 1 ledamot + 1 ersättare 
(ks fattar beslut) 

 

    
 15. Anmälan av delegationsbeslut  
    
 16. 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   

 
 

 


