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Kommunfullmäktige 
  2019-11-07 
 

 
Kungörelse 
 
Kommunfullmäktige sammanträder den 14 november 2019, kl. 
18:30, Tjörnsalen, Kommunhuset 
 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 21/11 kl 17:00) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Underrättelse om valbarhetshinder för 
Martin Tellblom (-) fd (M) 

2019/356  

6 Val av 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

2019/303  

7 Begäran om entledigande från Anders 
Backensved (MP) från uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

2019/345  

8 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2019/303  

9 Begäran om entledigande från Benny 
Andersson (S) från uppdraget som ledamot i 
förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

2019/380  

10 Val av ledamot i förbundsfullmäktige för 
Göteborgsregionens kommunalförbund (S) 

2019/303  

11 Val av ersättare i Tjörns hembygdsförening 
(S) 

2019/303  



444 
 

 
 

12 Val av ersättare i socialnämnden (S) 2019/303  

13 Val av två representanter till äggarråd för 
Renova AB/Renova Miljö AB 

2019/303  

14 Partistöd för 2020 2019/298  

15 Taxa för utebliven avbokning av 
specialtransport (taxi) 

2019/238  

16 Revidering av aktieägaravtal SOLTAK AB 2019/307  

17 Revidering av bolagsordning SOLTAK AB 2019/308  

18 Revidering av ägardirektiv SOLTAK AB 2019/309  

19 Förslag till reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

2019/339  

20 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg kvartal 2 
2019 

2019/326  

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

2019/146  

22 Svar på interpellation från Benny Halldin 
(S) ställd till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om 
vattensituationen 

2019/301  

23 Svar på interpellation från Christy Whiddon 
(S) ställd till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Gunnemar Olsson (L) om ny 
förskola i Skärhamn 

2019/332  

24 Svar på motion från Benny Halldin (S) om 
vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn 

2019/70  

25 Svar på motion från socialdemokraternas 
ledamöter om regelverk och riktlinjer för att 
säkra vattenförsörjningen på Tjörn 
 

2019/202  
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26 Svar på motion från socialdemokraternas 
ledamöter avseende utredning om 
åtgärdsprogram för digitalisering av VA-
nätet 

2019/207  

27 Svar på motion från socialdemokraternas 
ledamöter avseende åtgärd mot vattenbrist 

2019/220  

28 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
återlämnande och kreditering av inköpt 
bronsstaty 

2019/136  

Anmälningsärenden 

29 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) 
om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn 

2019/361  

30 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) 
om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

2019/362  

31 Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) 
om åtgärder för att ta hand om regnvattnet 

2019/346  

32 Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) 
om fritidskort för ungdomar 

2019/360  

33 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) 
om ny kommunjurist för oppositionen 

2019/348  

34 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att be fastighetsägare inom kommunala 
VA-områden, som fått sitt dricksvatten från 
Stenungsunds kommun, om ursäkt för 
bevattningsförbudet som infördes juli 2019 

2019/365  

35 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om digital tjänst för ekonomiskt 
bistånd 

2019/374  

36 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om entreprenörskap och företagande i 
skolan 

2019/375  

37 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta 

2019/376  
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38 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om att prioritera lokalt producerad mat 

2019/377  

39 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om utsmyckning längs med vägarna 

2019/378  

40 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om seniorboende i Myggenäs eller 
Almösund 

2019/379  

41 Aktuella domar   

 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Martina Gullbrandsson  Johan Nilsson 
1:e vice ordförande  kommunsekreterare 

 


