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 Kommunledningskontoret  

 2019-03-22 
 

Instans
 

Kommunstyrelsen  

  

Tid
 

Torsdag 4 april, klockan 08:30-11:30 Observera tiden! 

  

Plats
 

Vävsalen, Kinnaström, Kinna Observera platsen! 

  

Ca kl Ärenden
 

 

   Föredragande Chef 

  Sammanträdet är öppet för allmänheten   

08.30- 1. Årsredovisning för Marks kommun Kristian Johansson Karin Hydén 

09.15  (kf fattar beslut) – ytterligare handlingar skickas senare  Ekonomichef 

     

09.15- 2. Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 -”- -”- 

09.25  samt utökning av investeringsanslag 2019    

  (kf fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare   

     

09.25- 3. Prövning av de kommunala bolagens verksamhet Lena Arvidsson -”- 

09.35  (kf fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare   

     

09.35- 4. Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för -”- -”- 

09.45  dotterbolagen i Spinnerskankoncernen   

  (kf fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare   

     

09.45- 5. Instruktion till ombud vid årsstämman 2019 för -”- -”- 

10.00  Spinnerskan i Mark AB (kf fattar beslut)   

  – ytterligare handling skickas senare   

     

 6.  Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse  -”- 

  till stipendier vid lantmanna- och lanthushållsskolor      

  (kf fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare   

     

 7.  Årsredovisning 2018 för Marks Härads Sparbanks stiftelse  -”- 

  till förmån för sommarkoloniverksamhet   

  (kf fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare   

     

 8. Årsredovisning 2018 för Arvid Karlssons stiftelse   -”- 

  (kf fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare   

     

  9. Räkenskapssammandrag 2018 för av kommunstyrelsen  -”- 

  förvaltade stiftelser (kf fattar beslut)   

  - ytterligare handling skickas senare   

     

 10. Räkenskapssammandrag för Henriksson och Joe Olsson  -”- 

  stiftelser (ks fattar beslut)    

  – ytterligare handling skickas senare   
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10.00- 11. Förslag till markanvisningsavtal med Interiörhuset  Victoria Bengtsson 

10.10  Väst AB (ks fattar beslut)   Enhetchef 

  – ytterligare handling skickas senare   

     

10.10-  12. Avtalssamverkan om GIS-tjänster Helena Blomqvist Krister Näsström 

10.20  (ks fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare  Digitaliseringschef 

     

10.20- 13. Samarbetsavtal med Vattenfall Eldistribution AB -”- Lars Landrö 

10.30  (ks fattar beslut) – ytterligare handling skickas senare  Kanslichef 

     

10.30- 14. Subvention av ungdomar och äldres resor med  Maria Sivedal -”- 

10.40  kollektivtrafik (ks fattar beslut)    

  – ytterligare handling skickas senare   

     

  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   

 


