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Kommunfullmäktige 
  2019-08-16 
 

 
Kungörelse om fortsatt sammanträde 
 
Kommunfullmäktige fortsätter sammanträde från den 13 juni samt 
18 juni, torsdag den 29 augusti 2019, kl. 18:30, Tjörnsalen, 
Kommunhuset i Skärhamn 
 
Information 
Det ajournerade sammanträdet kommer att återupptas med 
behandling av ärende 5 ”Antagande av budget 2020 och preliminär 
budget 2021-2022 samt antagande av investeringsbudget 2020 samt 
plan 2021-2024. Fastställande av skattesats”. 
 
Vid detta fortsatta sammanträde kommer budgetdebatten att 
fortsätta kring barn och utbildning. Avslutningsvis kommer även 
kommunstyrelsens område att debatteras. För att se tidigare 
debatterade verksamhetsområden, se webbsändning från 13/6 samt 
18/6. 
 
I nedanstående dagordning framgår vilka ärenden som kvarstår för 
kommunfullmäktige att behandla.  
 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av justeringspersoner (Protokollet 
föreslås justeras 3/9 kl 18:30) 
 
För sammanträde 13/6 samt 18/6 är Susanne 
Landgren (M) och Rikard Larsson (S) 
utsedda till justeringspersoner 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning - behandlad   

Beslutsärenden 

5 Antagande av budget 2020 och preliminär 
budget 2021-2022 samt antagande av 
investeringsbudget 2020 samt plan 2021-
2024. Fastställande av skattesats - påbörjad 

2019/213  
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6 Begäran om entledigande från Karin 
Weismark (SD) från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige - behandlad 

2019/246  

7 Begäran om entledigande från Gun 
Alexandersson Malm (L) från uppdraget 
som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige - behandlad 

2019/251  

8 Val av 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige - behandlad 

2019/21  

9 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg kvartal 1 
2019 - behandlad 

2019/192  

10 Tolkförmedling Väst årsredovisning 2018 - 
behandlad 

2019/177  

11 Ansökan om utökad kommunal borgen - 
IFK Valla - behandlad 

2019/198  

12 Återremitterat ärende: Begäran om 
starttillstånd för ny förskola samt 
ianspråktagande av investeringsbudget - 
behandlad 

2019/159  

13 Tjörns kommuns delårsbokslut per april 
2019 - behandlad 

2019/211  

14 Återremitterat ärende: Svar på motion från 
Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om 
kommunala riktlinjer mot mutor har följts 
vid tillsättandet av oppositionsrådsposten - 
behandlad 

2019/66  

15 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om att införa digital justering av protokoll 

2019/117  

16 Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) om hur mycket dricksvatten 
som externa leverantörer kan leverera 
sommaren 2019 

2019/247  

17 Svar på interpellation från Gert Kjellberg 
(TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om renovering av 
Bleketskolan 

2019/126  
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18 Svar på interpellation från Benny Halldin 
(S) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om investeringar i 
Tjörns Bostads AB 2019-2023 

2019/134  

19 Svar på interpellation från Benny Halldin 
(S) ställd till  kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om Martin Johanssons 
(SD) tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens 
behandling av detaljbudget 2019 

2019/135  

20 Svar på interpellation från Christy Whiddon 
(S) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om årskurs 6 flytt 
tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna - 
utgår 

2019/146  

21 Svar på interpellation från Benny Halldin 
(S) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om hävning av avtal 

2019/171  

22 Svar på interpellation från Benny Halldin 
(S) ställd till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Gunnemar Olsson (L) om barn- 
och utbildningsnämndens budget 

2019/172  

Anmälningsärenden 

23 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att ändra tjänstgöringsgraden för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 
10% av heltid - behandlad 

2019/231  

24 Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) 
och Percy Karlsson (V) om möjligheterna att 
kunna ta med sig cykeln på bussen - 
behandlad 

2019/250  

25 Anmälan av interpellation från Alma Sibrian 
(V) ställd till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om läckage i 
VA-nätet - behandlad 

2019/248  

26 Anmälan av interpellation från Alma Sibrian 
(V) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om Tjörns Bostads AB 
är den rätta skolfastighetsförvaltaren för 
skolorna på Tjörn - behandlad 

2019/249  
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27 Kommunstyrelsens och nämndernas svar på 
revisionsrapport: Grundläggande granskning 
2018 - behandlad 

2019/112  

28 Aktuella domar - behandlad   

Tillägg 

29 Anmälan av motion från Benny Andersson 
(S) om hur Tjörns kommuns tillgångar är 
säkrade i konstruktionen av SOLTAK AB - 
behandlad 

2019/253  

30 Begäran om entledigande från Anders 
Thelander (L) från uppdraget som 
nämndeman - behandlad 

2019/254  

31 Val av nämndeman (L) - behandlad 2019/21  

32 Anmälan av interpellation från Rosalie 
Sanyang (S) om kommunstyrelsens 
reglemente vid tillsättande av 
kommunstyrelsens andre vice ordförande - 
behandlad 

2019/256  

 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Anders G Högmark   Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 
 

 


