Kommunfullmäktige
2021-04-15

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 22 april 2021, kl.
18:00, kommunhuset i Skärhamn samt digitalt via Teams
Information
Med anledning av den allvarliga smittspridningen i samhället
ska deltagande ske på distans., i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15/§ 165.
Incheckning kommer att ske från kl. 17:30.
För att göra sammanträdet så smidigt som möjligt
rekommenderar presidiet starkt att samtliga ledamöter och
ersättare använder Presidium.
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.
För information om allmänhetens frågestund, se slutet av
kungörelsen.

Inledning
1

Mötets öppnande

2

Val av protokollsjusterare (protokollet
föreslås justeras 28/4 kl 17:00)

3

Fastställande av närvaro

4

Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
5

Begäran om entledigande från Tuula
Visala Karlsson (V) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige

2021/124

6

Reservering till
resultatutjämningsreserv (RUR) 2020

2021/92

7

Tjörns kommuns årsredovisning 2020

2021/67

8

Granskning av bokslut och
årsredovisning 2020

2021/116

9

Fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnderna 2020

2021/114

10 Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds
årsredovisning 2020

2021/64

11 Begäran från Vänsterpartiet att få
möjlighet att bli adjungderad i barn- och
utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen

2020/284

12 Redovisning av ej färdigberedda
motioner april 2021

2021/118

13 Upphävande och översyn av
styrdokument

2021/75

14 Svar på motion från Robert Bull (V) fd
(C) om en säkrare trafiksituation för
barn och vuxna vid Häggvallsskolan

2020/304

15 Svar på motion från Alma Sibrian (V)
om byggnation av hyresrätter

2020/209

Anmälningsärenden
16 Revisionsrapport: Grundläggande
granskning 2020

2021/117

17 Anmälan av interpellation från Tanja
Siladji Dahne (MP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (L) om vårdsamverkan

2021/119

18 Anmälan av interpellation från Martin
Johansson (-) fd (SD) ställd till
socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om en
attraktiv kommun

2021/122

19 Anmälan av interpellation från Martin
Johansson (-) fd (SD) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (L) om en attraktiv kommun

2021/123

20 Anmälan av motion från Benny Halldin
(S) och Björn Möller (-) fd (M) om
vatten- och avloppsverksamheten på
Tjörn

2021/105

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

2021/120

22 Anmälan av motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd

2021/121

Välkomna!
Anders G Högmark
(M)
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i
samband med behandling av årsredovisning 2020.
Frågestunden kommer att ske i anslutning till ärendet.
-

-

-

Frågorna ska röra årsredovisning 2020
För att kunna hantera så många frågor som möjligt inom
tidsramen är det önskvärt att frågorna är korta och
koncisa.
Lämna in din fråga senast 19 april kl. 12:00, 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.
Frågestunden sker utan personlig närvaro, kansliet
föredrar inkomna frågor och svaren tillhandahålls av
respektive politiker.

