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Kommunfullmäktige

2020-06-04

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 11 juni 2020, kl. 15:00,
Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn
Information
Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna
sammankomster med mer än 50 deltagare påverkar formellt inte
möjligheterna för att hålla sammanträden med fullmäktige.
Åskådare kan ta del av sammanträdet via bildskärm i foajén. I dessa
tider vill vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via
webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens allmänna råd
för att motverka spridning av Covid-19.
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer delvis
att ske på distans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 202005-14/§83. För den som deltar på distans sker incheckning vid
14:30.
För information om allmänhetens frågestund, se slutet av
kungörelsen.
Inledning
1

Mötets öppnande

2

Val av protokollsjusterare (protokollet
föreslås justeras 15/6 kl 17:00)

3

Upprop

4

Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
5

Begäran om entledigande från AnnaMargareta Haglund (-) fd (M) från
uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt suppleant i Tjörns
Måltids AB

2020/167
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6

Val av ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Anna-Margareta
Haglund (-) fd (M)

2020/15

7

Val av suppleant i Tjörns Måltids AB efter
Anna-Margareta Haglund (-) fd (M)

2020/15

8

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling
Väst

2020/113

9

Tjörns kommuns årsredovisning 2019

2020/62

10 Granskning av bokslut 2019

2020/117

11 Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020/142
och nämnderna 2019
12 Tjörns kommuns delårsbokslut per april
2020

2020/137

13 Inriktningsbeslut för framtidens skola på
Tjörn

2017/355

14 Antagande av budget 2021 och preliminär
budget 2022-2023 samt antagande av
investeringsbudget 2021 samt plan 20222025

2020/136

Interpellationer - i mån av tid
15 Svar på interpellation från Benny Andersson
(S) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L) om kommunens rutiner
gällande klagomålshantering

2019/399

16 Svar på interpellation från Benny Halldin
(S) ställd till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Lars Carlsson (M) om VAverksamheten

2020/38

17 Svar på interpellation från Benny Andersson
(S) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L) om lekplats i Kårevik,
Rönnäng

2020/48
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18 Svar på interpellation från Benny Halldin
(S) ställd till Tjörns Bostads ABs
styrelseordförande Magne Hallberg (KD)
om beviljat starttillstånd för ny förskola i
Skärhamn

2020/49

19 Svar på interpellation från Benny Halldin
(S) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L) om kommunstyrelsens
2:e vice ordförande Martin Johansson (SD)

2020/89

Anmälningsärenden
20 Anmälan av interpellation från Benny
Halldin (S) ställd till kommunfullmäktiges
ordförande Anders G Högmark (M) om
opartiskhet

2020/169

Information
21 Information: Eventuellt extrasammanträde
27 augusti 2020 för behandling av motioner,
kommunfullmäktiges arbetsordning och
näringslivsstrategi
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i
samband med behandling av årsredovisning 2019 samt budget 2021.
Frågestunden kommer att ske i anslutning till respektive ärende och
pågå som längst 30 minuter för respektive ärende.
-

-

Frågorna ska röra årsredovisning 2019 eller budget 2021.
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 den 8 juni 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
Denna frågestund sker utan personlig närvaro, kansliet föredrar
inkomna frågor och svaren tillhandahålls av respektive politiker.

Välkomna!
Anders G Högmark (M)
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare

