
 

Kommunfullmäktige 
  2021-02-18 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 25 februari 2021, kl. 
18:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn samt via 
Teams 

Information 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer 
för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14/§83. 
Incheckning kommer att ske från kl. 17:45. 
 
Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda 
sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen 
anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta 
del av sammanträdet via webbsändningen och beakta 
Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att motverka 
spridning av Covid-19. 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 3/3 kl 16:30) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av ombud till årsmöte för 
Bohuskustens vattenvårdsförbund 21/4 

2020/348  

6 Val av suppleant till Renova AB och 
Renova Miljö AB styrelser (Anders G 
Högmark (M) invald föregående år fram 
till årsstämman) 

2020/348  



 

7 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2021/18  

8 Val av ersättare i valberedningen (V) 2021/18  

9 Fördelning av budget 2021 avseende 
politikerkostnader 

2021/15  

10 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om hur 
många laddstolpar som installerats i 
kommunal regi 

2020/260  

11 Återremitterat ärende: Svar på motion 
från Gert Kjellberg (TP) om att ändra  
tjänstgöringsgraden för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
till 10% av heltid 

2019/231  

12 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att ändra riktlinjer mot mutor 

2020/42  

13 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att be fastighetsägare inom 
kommunala VA-områden som fått sitt 
dricksvatten från Stenungsunds 
kommun om ursäkt för det 
bevattningsförbud som infördes juli 
2019 

2019/365  

14 Svar på motion från Rikard Larsson (S) 
om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 

2019/362  

15 Svar på motion från Thord Jansson (SD) 
angående solceller på offentliga 
byggnader 

2019/173  

16 Svar på motion från Rikard Larsson (S) 
om solpark 

2019/392  



 

17 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om val av nytt oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

2019/39  

18 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) 
om att följa reglementet vid val av 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen 

2019/78  

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

2017/599  

Anmälningsärenden 

20 Anmälan av motion från Christy 
Whiddon (S) om förebyggande 
utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor 

2021/45  

21 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om langebockar 

2021/44  

22 Anmälan av motion från Anna 
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) om Agenda 2030 organisation 

2021/46  

23 Anmälan av motion från Anna 
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) om Klimatet 2030 

2021/48  

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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