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Kommunfullmäktige

2019-12-05

Kungörelse
Kommunfullmäktige sammanträder den 12 december 2019, kl.
18:30, Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

Inledning
1

Mötets öppnande

2

Val av protokollsjusterare (protokollet
föreslås justeras 19/12 kl 17:00)

3

Upprop

4

Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
5

Val av 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige

2019/303

6

Val av ersättare i Tjörns hembygdsförening
(S)

2019/303

7

Val av ersättare i socialnämnden (S)

2019/303

8

Val av huvudman i Tjörns Sparbank efter
Martin Tellblom (-) fd (M)

2019/303

9

Begäran om entledigande från Martina
Gullbrandsson (KD) från uppdraget som
ersättare i valberedningen

2019/418

10 Val av ersättare i valberedningen (KD)

2019/303

11 Begäran om entledigande från Oscar
2019/419
Andersson (S) från uppdraget som ersättare i
överförmyndarnämnden
12 Val av ersättare i överförmyndarnämnden
(S)

2019/303
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13 Begäran om entledigande från och med
2020-01-01 från Benny Andersson (S) från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen
samt suppleant i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB

2019/421

14 Val av ledamot i kommunstyrelsen (S) från
och med 2020-01-01

2019/303

15 Val av suppleant i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB (S) från och med 2020-0101

2019/303

16 Antagande av allmän stadga för
kommunstyrelsen och nämnder

2019/370

17 Antagande av nytt reglemente för
kommunstyrelsen

2019/366

18 Antagande av nytt reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden

2019/369

19 Antagande av nytt reglemente för
socialnämnden

2019/368

20 Antagande av nytt reglemente för barn- och
utbildningsnämnden

2019/355

21 Antagande av nytt reglemente för kulturoch fritidsnämnden

2019/367

22 Reviderade bolagsordningar för Renova AB, 2019/314
Renova Miljö AB och Fastighets AB
Rödingen
23 Revidering av Tjörns kommuns
arbetsmiljöpolicy

2019/73

24 Ändring i policy/riktlinjer för
markförsäljning avseende
kompletteringsmark

2019/318

25 Antagande av taxa för Tjörns kommuns
arbete enligt lagen (2006:1570) om skydd
mot internationella hot mot människors
hälsa

2019/383
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26 Antagande av taxa för Tjörns kommuns
arbete enligt miljöbalken (1998:808),
strålskyddslagen (2018:396) och lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer

2019/384

27 Antagande av taxa för Tjörns kommuns
offentliga kontroll inom
livsmedelslagstiftningen

2019/385

28 Godkännande av Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds delårsbokslut per
31 augusti 2019

2019/334

29 Godkännande av fördjupad strukturbild för
kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och
Uddevalla

2019/124

30 Utökning av verksamhetsområde med vatten
och spillvatten Höviksnäs

2019/349

31 Rapportering av ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg kvartal 3
2019

2019/373

32 Svar på interpellation från Benny Halldin
(S) ställd till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Lars Carlsson (M) om
vattensituationen september 2019

2019/301

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

2019/70

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

2019/202

35 Svar på motion från socialdemokraternas
ledamöter avseende utredning om
åtgärdsprogram för digitalisering av VAnätet

2019/207

36 Svar på motion från socialdemokraternas
ledamöter avseende åtgärd mot vattenbrist

2019/220

37 Återremitterat ärende: Svar på motion från
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson
(TP) om beslut att ett nytt kulturhus inte
skall uppföras

2018/527
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38 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om
att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till
10% av heltid

2019/231

39 Svar på motion från Benny Andersson (S)
om hur Tjörns kommuns tillgångar är
säkrade i konstruktionen av SOLTAK AB

2019/253

40 Svar på motion från socialdemokraternas
2018/437
ledamöter om att utreda möjlighet till utträde
ur SOLTAK AB
Anmälningsärenden
41 Anmälan av interpellation från Benny
Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om
kommunens rutiner gällande
klagomålshantering

2019/399

42 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om
att ta fram en politikerhandbok

2019/410

43 Anmälan av motion från Maud Hultberg (S)
om anslag till ”En porrfri barndom”

2019/420

44 Aktuella domar

Välkomna!
Anders G Högmark (M)
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare

