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Kommunfullmäktige 
  2018-11-07 
 

 
Kungörelse 
 
Kommunfullmäktige sammanträder den 15 november 2018, kl. 
15:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset 
 
Information 
I samband med behandling av ärende om Antagande av budget 2019 
ajourneras sammanträdet för att ha allmänhetens frågestund – vill du 
ställa en fråga om Budget 2019? Se hur du går tillväga sist i 
kungörelsen! 
 
Budgetförslagen finns att läsa i Tjörns kundcenter samt i 
fullmäktiges möteshandlingar på kommunens hemsida. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av justerare (protokollet föreslås justeras 
22 november kl 16:30) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av ombud till SKL:s kongresser 2019 2018/186  

6 Återrapportering, översyn av kommunala 
regelverk 

2018/424  

7 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg kvartal 2 
2018 

2018/407  

8 Komplettering av överenskommelse om 
samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk att även omfatta personer med 
spelmissbruk 

2018/283  
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9 Redovisning av partistöd 2016/476  

10 Partistöd för 2019 2018/408  

11 Revidering av inköp- och 
upphandlingspolicy 

2018/65  

12 Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 
2018 

2018/382  

13 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsbokslut per augusti 2018 

2018/381  

14 Förslag till sammanträdesdagar 2019 för 
Kommunfullmäktige 

2018/380  

15 Revidering av samarbetsavtal för gemensam 
överförmyndarverksamhet - Lilla Edet, 
Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner 

2018/363  

16 Utökning av verksamhetsområden 
Nordviksgärde-Märkesten 

2018/351  

17 Svar på interpellation från Leif Göbel (S) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) angående Tjörns 
kommuns beredskap för kris och krig 

2018/306  

18 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och 
Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads 
AB 

2017/599  

19 Svar på motion från Martin Johansson (SD), 
Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen 
(SD) angående valnämnds sammansättning 

2017/585  

20 Redovisning av ej förberedda motioner, 
oktober 2018 

2018/414  

21 Begäran om entledigande från Christer 
Wrangsten (V) från samtliga politiska 
uppdrag 

2018/469  

22 Val av ersättare i kommunstyrelsen (V) 
 

2018/375  
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23 Antagande av budget 2019 och preliminär 
budget 2020-2021 samt antagande av 
investeringsbudget 2019 samt plan 2020-
2023. Fastställande av skattesats 

2018/416  

För kännedom 

24 Domar från förvaltningsrätten avseende 
laglighetsprövning i mål 8329-17 och 
11213-17, Budget 2018 och preliminär 
budget 2019-2020 samt antagande av 
investeringsbudget 2018 samt plan 2019-
2022. Fastställande av skattesats 

2017/268  

 
 
Välkomna! 
 
 
Anders G Högmark (M)  Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 
 
 
 
Allmänhetens frågestund 
Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i 
samband med behandling av Budget 2019. 

• Frågorna ska röra Budget 2019. 
• Lämna in din fråga skriftligt senast den 12 november kl. 

12:00, så hinner vi distribuera frågan till rätt politiker för 
förberedelse av svar. Frågor kan skickas till 
kommun@tjorn.se eller per post till Tjörns kommun,  
Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn 

• Frågeställaren ska vara på plats för att få sin fråga besvarad. 
• Frågor som ställs direkt på plats kan inte garanteras svar. 

 
 

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde kommer Tjörns 
kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och 
Landstings kongress att genomföras. Valsedlarna kommer att finnas 
tillgängliga i lokalen. 
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