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Kommunfullmäktige 
  2020-09-10 
 

 
Kungörelse 
 
Kommunfullmäktige sammanträder den 17 september 2020, kl. 
18:30, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn 
 
Information 
Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna 
sammankomster med mer än 50 deltagare påverkar formellt inte 
möjligheterna för att hålla sammanträden med fullmäktige.  
 
Åskådare kan ta del av sammanträdet via bildskärm i foajén. I dessa 
tider vill vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via 
webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
för att motverka spridning av Covid-19. 
 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer delvis 
att ske på distans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut  
2020-05-14/§83. För den som deltar på distans sker incheckning vid 
18:00. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 23/9 kl 17:00) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Älv & Kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2019 

2020/106  

6 Förslag till ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst 

2020/114  

7 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 1 
2020 

2020/146  
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8 Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (SD) om entreprenörskap och 
företagande i skolan 

2019/375  

9 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta 

2019/376  

10 Svar på motion från Alma Sibrian (V) om 
åtgärder för att ta hand om regnvattnet 

2019/346  

11 Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
vatten från Göta älv 

2019/390  

12 Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
pendelparkering i Vallhamn 

2019/391  

13 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om förbud mot passiv insamling utav pengar 

2019/133  

14 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
att nuvarande oppositionsråd istället ska 
benämnas majoritetsråd 

2020/31  

15 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
att säkerställa saklighet och rättssäkerhet 
från upphandlade advokatfirmor 

2020/37  

16 Svar på motion från Benny Andersson (S) 
och Rosalie Sanyang (S) om ökat stöd till 
Kvinnojouren i Stenungsund 

2018/517  

17 Svar på motion från Maud Hultberg (S) om 
anslag till ”En porrfri barndom” 

2019/420  

18 Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
personalkontinuitet i hemtjänsten 

2020/39  

19 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om utsmyckning längs med vägarna 

2019/378  

Anmälningsärenden 

20 Revisionsrapport: Granskning av långsiktig 
finansiell planering 

2020/231  
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För kännedom 

21 För kännedom: Aktuella domar   

 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Anders G Högmark (M)  Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 

 


