
 

Kommunfullmäktige 
  2022-01-20 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 27 januari 2022, kl. 
18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn samt digitalt 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. 17:30. 
 
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 justeringspersoner (protokollet 
föreslås justeras 1/2 kl 17:00) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Fastställande av antalet ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige som ska 
utses vid valet 2022 

2022/8  

6 Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2021 

2021/339  



 

7 Antagande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 

2021/217  

8 Ansökan från Skärhamns IK om 
kommunal borgen 

2021/91  

9 Årsredovisning för Stiftelsen 
Säbygården avseende räkenskapsåret 
2020 

2021/359  

10 Antagande av ny investeringspolicy 2021/372  

11 Översyn och upphävande av inaktuella 
styrdokument 

2021/75  

12 Ansökan om medlemskap i 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
samt övergång av verksamhet 

2020/238  

13 Beslut om att entlediga ledamot tillika 
ordförande i Tjörns Bostads ABs styrelse 

2021/387  

14 Val av ordförande i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB 

2022/17  

15 Val av 1:e vice ordförande i styrelsen för 
Tjörns Bostads AB 

2022/17  

16 Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om fria arbetskläder och arbetsskor för 
omsorgspersonal 

2021/161  

17 Svar på motion från Alma Sibrian (V), 
Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) om att skrota det som 
kallas ”hälsoschema” 

2021/162  

18 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om laddstolpar vid boendeparkeringen 
Jannes Äng i Rönnäng 
 

2020/343  



 

19 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om 
politikerhandbok 

2022/9  

20 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till samhällsbyggnadsnämndens  
ordförande Lars Carlsson om 
förpackningsinsamling 

2022/10  

21 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till samhällsbyggnadsnämndens  
ordförande Lars Carlsson om införande 
av fritidskort för ungdomar 

2022/11  

Anmälningsärenden 

22 Anmälan av interpellation från Maud 
Hultberg (S) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om 
familjecentralen Måsen 

2021/345  

23 Anmälan av interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet 
och Tjörns kommun 

2022/5  

24 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om inventering av 
föreningar som erbjuder stöd för 
personer med funktionvariationer 

2021/395  

25 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om minskad 
användning av fyrverkerier 

2022/2  

26 Anmälan av motion från Maud 
Hultberg (S) om förebyggande insatser 
för barn och föräldrar i form av en 
öppen förskola 

2022/6  



 

27 Anmälan av motion från Anette 
Johannessen (S) om tilldelning av 
markanvisningar till Tjörns Bostads AB 

2022/7  

För kännedom 

28 Nämndernas och kommunstyrelsens 
svar på revisionsrapport om 
beslutsuppföljning 

2021/106  

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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