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Kommunfullmäktige 
  2018-10-25 
 

 
Kungörelse 
 
Kommunfullmäktige sammanträder den 1 november 2018, kl. 
18:30, Stora Tjörnsalen, kommunhuset 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 8 november kl 16:30) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av fullmäktiges ordförande till och med 
2022-10-14 

2018/375  

6 Val av fullmäktiges 1:e vice ordförande till 
och med 2022-10-14 

2018/375  

7 Val av fullmäktiges 2:e vice ordförande till 
och med 2022-10-14 

2018/375  

8 Överlämnande av ordförandeskapet   

9 Val av ledamöter och ersättare i 
valberedningen till och med 2022-10-14 
(1+1) (S 2+2) 

2018/375  

10 Val av ledamöter och ersättare till 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 
mandatperioden 2019-2022 (2+2) 

2018/378  

11 Begäran om entledigande från Anders 
Helling (L) fd (MP) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen samt suppleant 
i Tjörns Bostads AB 

2018/399  
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12 Val av ersättare i kommunstyrelsen (MP) 2018/375  

13 Val av suppleant i Tjörns Bostads AB (MP) 2018/375  

14 Begäran om entledigande från Eva Hammar 
(MP) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige 

2018/413  

15 Begäran om entledigande från Anders 
Backensved (MP) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden 

2018/398  

16 Val av ersättare i socialnämnden (MP) 2018/375  

17 Begäran om entledigande från Filip 
Gollungberg (M) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige 

2018/443  

Anmälningsärenden 

18 Den kommunala revisionens granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2018/389  

19 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) 
och Cyril Esbjörnsson (TP ) om utredning 
av kostnader för processvattenhantering från 
fiskberedningsindustrin och justering av 
kostnader för processvattenhanteringen 

2018/396  

20 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående 
anstiftan av pris för ”En hållbar kommun” 

2018/427  

21 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående 
anställning av kommunekolog för förbättrad 
miljöplanering 

2018/428  

22 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter om att 
bygga en gång- och cykelväg utmed väg 169 
mellan rondellen i Spjärr och Aröd 

2018/429  

23 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående 
framtagande av en ny Översiktsplan ur ett 
hållbart perspektiv 

2018/430  
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24 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående att 
bygga gång- och cykelvägar på östra Tjörn 

2018/431  

25 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter om 
yttrandefriheten för kommunens anställda 

2018/432  

26 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter om att 
bygga en gång- och cykelväg mellan 
Kuballe och Bäckevik 

2018/433  

27 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöterna om att 
öppna Långekärrs skola 

2018/434  

28 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter om att 
bygga hyresrätter på Dunkavlemyren 

2018/436  

29 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter om att 
utreda möjlighet till utträde ur SOLTAK AB 

2018/437  

30 Anmälan av motion från 
Socialdemokraternas ledamöter angående 
tillsättande av en etikkommission 

2018/435  

31 Anmälan av interpellation från Benny 
Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts  
ordförande Lars Carlsson (M) angående 
miljötillsyn 

2018/455  

32 Anmälan av interpellation från Benny 
Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts  
ordförande Lars Carlsson (M) angående 
underskott i va-verksamheten 

2018/456  

33 Anmälan av interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om 
kommunens inköp- och upphandlingspolicy 
 
 

2018/457  
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34 Anmälan av interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts 
ordförande Lars Carlsson (M) om 
kommunens slamtaxa 

2018/458  

 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Robert Bull (C)  Johan Nilsson 
ålderspresident  kommunsekreterare 
 

 


