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Kommunfullmäktige 
  2019-04-10 
 

 
Kungörelse 
 
Kommunfullmäktige sammanträder den 17 april 2019, kl. 18:30, 
Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn 
 
Information 
För information om allmänhetens frågestund, se slutet av 
kungörelsen. 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 24/4 kl 17:00) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Tjörns kommuns årsredovisning och bokslut 
2018 

2019/131  

6 Granskning av bokslut 2018 2019/168  

7 Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och nämnderna 2018 

2019/166  

8 Antagande av strategi mot våldbejakande 
extremism 

2017/169  

9 Val av 2 representanter till ägarrådet för 
SOLTAK AB 

2018/378  

10 Val av styrelseledamot i SOLTAK AB 2018/378  

11 Val av styrelsesuppleant i SOLTAK AB 2018/378  

12 Redovisning av ej förberedda motioner, april 
2019 

2019/170  
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13 Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter angående tillsättande av en 
etikkommission 

2018/435  

14 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  

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

2018/433  

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

2018/431  

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

2018/429  

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

2018/430  

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

2018/428  

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

2019/59  

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

2019/58  

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

2019/66  

23 Svar på interpellation från Gert Kjellberg 
(TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om 
renovering av Bleketskolan 

2019/126  
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24 Svar på interpellation från Benny Halldin 
(S) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om investeringar i 
Tjörns Bostads AB 2019-2023 

2019/134  

25 Svar på interpellation från Benny Halldin 
(S) ställd till  kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om Martin Johanssons 
(SD) tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens 
behandling av detaljbudget 2019 

2019/135  

Anmälningsärenden 

26 Anmälan av interpellation från Christy 
Whiddon (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om årskurs 
6 flytt tillbaka till låg- och 
mellanstadieskolorna 

2019/146  

27 Anmälan av interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om hävning 
av avtal 

2019/171  

28 Anmälan av interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar 
Olsson (L) om barn- och 
utbildningsnämndens budget 

2019/172  

29 Anmälan av motion från Thord Jansson 
(SD) angående solceller på offentliga 
byggnader 

2019/173  

30 Aktuella domar   

 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Anders G Högmark (M)  Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 
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Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i 
samband med behandling av Årsredovisning 2018. Frågestunden 
sker vid sammanträdets inledning och pågår som längst i en timme. 
 
- Frågorna ska röra årsredovisning 2018. 
- Lämna gärna in din fråga senast den 15 april kl. 12, så hinner vi 

distribuera frågan till politiker för förberedelse av svar. Frågor 
skickas till Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn, alternativt via 
mail till kommun@tjorn.se 

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