Kungörelse – Kommunfullmäktige

1 juli 2021

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 1 juli 2021, klockan
17:00, i Sessionssalen, Stadshuset, Kungälv. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga.
Vid sammanträdet kommer nedanstående ärenden att behandlas:
1

Upprop
Formalia

2

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll

3

Tillkommande och utgående ärenden
Information

4

Information från kommunstyrelsens ordförande

5

Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport

6

Interpellation till Pia Gillerstedt (S)
Ärenden från kommunstyrelsen

7

Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan

8

Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022

9

Höjning av lokstödsbidraget

10

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag

11

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns
Parkeringsnorm

12

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt

13

Redovisning av pågående motioner

14

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
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15

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö
AB

16

Vision Kode

17

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa
samhällsekonomisk hållbar, och för äldre hållbar
bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument

18

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
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Svar på motioner
19

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs
kommun

20

Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på
odlingsbar mark
Inkomna motioner, interpellationer och frågor

21

Motion till kommunfullmäktige om LOV inom daglig
verksamhet
Val, avsägelser och fyllnadsval

22

Meddelande om valbarhetshinder

23

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen Lottie Lord (MP)

24

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige
och Kommunfullmäktiges valberedning - Sven Niklasson (SD)

25

Val - anhållan om styrelse i dotterbolag

På grund av rådande situation med covid-19 önskar jag att allmänheten endast
följer kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen på kommunens
hemsida. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Vi behöver vara
extra varsamma om varandra varför jag ber alla att respektera detta.

Thomas Alpner (M)
Ordförande

