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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  2019-03-21 
 

 
KALLELSE/DAGORDNING 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 21 mars 2019, 
kl. 09:00, Stora Vetteberget, Kommunhuset 
 
Information 
09:00 – 09:45 Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen – 

Ida Lindbergh (GR) 
09:45 – 10:00 Inriktningsbeslut Vallhamn – Jimmy Lundström 
10:00 – 10:30 Återrapportering av uppdrag: Tjörns kommuns 

arbete mot hederskultur och hedersrelaterat våld – 
Caroline Jönsson 

10:30 –  Information om vattennivåerna – Anders Möller 
 

 
Inledning 

1 Information   

2 Val av justerare   

3 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden kommunfullmäktige 

4 Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter angående tillsättande av en 
etikkommission 

2018/435  

5 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och 
Cyril Esbjörnsson (TP ) om utredning av 
kostnader för processvattenhantering från 
fiskberedningsindustrin och justering av 
kostnader för processvattenhanteringen 

2018/396  

6 Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter om att bygga en gång- och 
cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik 

2018/433  

7 Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter angående att bygga gång- och 
cykelvägar på östra Tjörn 

2018/431  
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8 Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter om att bygga en gång- och 
cykelväg utmed väg 169 mellan rondellen i 
Spjärr och Aröd 

2018/429  

9 Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter angående framtagande av en ny 
Översiktsplan ur ett hållbart perspektiv 

2018/430  

10 Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter angående anställning av 
kommunekolog för förbättrad 
miljöplanering 

2018/428  

11 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
ändring av fullmäktiges arbetsordning 
avseende enkla frågor 

2019/59  

12 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
ändring av fullmäktiges arbetsordning 
avseende interpellationer 

2019/58  

13 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
avseende utredning om kommunala riktlinjer 
mot mutor har följts vid tillsättandet av 
oppositionsrådsposten 

2019/66  

14 Tjörns kommuns årsredovisning 2018 
(Handlingar kompletteras) 

2019/131  

15 Antagande av strategi mot våldbejakande 
extremism 

2017/169  

Beslutsärenden kommunstyrelsen 

16 Samrådsunderlag avseende strategisk 
inriktning 2020-2023 samt rambudget 2020 
för Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR) 

2019/84  

17 Ansökan om lägenhetsarrende på del av 
fastigheten Koholmen 1:1, Tjörns kommun - 
Klädesholmens bastuförening 

2017/312  

18 Återremitterat ärende: Rutin vid hot, våld 
och trakasserier mot förtroendevalda 

2016/258  
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19 Bordlagt ärende: Fråga väckt i 
arvodesberedningen av Benny Halldin (S) 
avseende obalans i arvodering 

2019/25  

20 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (mål nr 2581-19) - Beslut 
om fastställande av dagordning på 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-21 
(Handlingar kompletteras) 

2019/119  

Beslutsärenden 

21 Investeringsuppföljning 2019/137  

Informationer 

22 Information: Förslag till fördjupad 
strukturbild för kustzonen 

2015/436  

23 Inriktningsbeslut Vallhamn 2019/109  

24 Återrapportering av uppdrag: Tjörns 
kommuns arbete mot hederskultur och 
hedersrelaterat våld 

2018/366  

25 Information om vattennivåerna   

26 Kommunchefen informerar   

För kännedom 

27 Dom från förvaltningsrätten i Göteborg (mål 
nr 13509-17) avseende kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut 2015-11-12 - Önskemål 
om hanteringen av restaurangpråmen 
Haddock i Södra hamnen 

2014/110  

 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Martin Johansen (L)  Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 
 

 


