
 

Kommunfullmäktige 
  2021-12-09 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 16 december 2021, 
kl. 18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn 

 

Information 
Sammanträdet kommer äga rum i kommunhuset i Skärhamn. 
För att kunna beakta Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om att hålla avstånd uppmanas 
allmänheten att ta del av sammanträdet via webbsändningen. 
 
Fullmäktiges presidium uppmanar även samtliga som har 
möjlighet att vaccinera sig mot covid-19, att man så gör, 
alternativt tillkallar ersättare om man mot förmodan inte haft 
denna möjlighet. 

 
 

Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 21/12 kl. 17:00) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

5 Information från fullmäktiges presidium 
med anledning av demokratiåret 2021 

  

Beslutsärenden 

6 Begäran om entledigande från Barbro 
Johansson (KD) från uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

2021/378  

7 Val av ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden (KD) 

2021/300  



 

8 Val av god man vid 
lantmäteriförrättningar (S) 

2021/300  

9 Återremitterat ärende: Tillföra 5 Mkr till 
barn- och utbildningsnämndens 
budgetram 2021 

2021/272  

10 Remissvar: Hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser 

2021/301  

11 Remissvar: Färdplan - Länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

2021/303  

12 Avgifter enligt lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 

2021/218  

13 Revidering av allmän stadga avseende 
deltagande på distans 

2021/344  

14 Godkännande av försäljning av mark, 
del av fastigheten Myggenäs 12:142, 
enligt Policy vid försäljning/arrende av 
mark, fastigheter samt vattenområden 
ägda av Tjörns kommun och dess bolag 

2021/309  

15 Organisationsförändring avseende 
integrationsenheten, inklusive 
ramjustering samt revidering av 
reglemente för kommunstyrelsen och 
socialnämnden 

2020/288  

16 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, 
kvartal 3 2021 

2021/341  

17 Beslut om ny budget- och 
uppföljningsprocess i Tjörns kommun 

2021/294  

18 Begäran från socialnämnden om att 
tillsätta medel i investeringsbudget för 
ombyggnation av Lilldals äldreboende 

2021/364  



 

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

2021/161  

20 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  

21 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om skönhetsråd 

2021/121  

22 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet 
och Tjörns kommun 

2021/346  

Anmälningsärenden 

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

2021/345  

24 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om behov och 
lokaliserin av företagshotell 

2021/356  

25 Anmälan av motion från Benny Halldin 
(S) om ändring av VA-taxan 

2021/375  

För kännedom 

26 Länsstyrelsens beslut avseende 
valdistriktsindelning för Tjörns 
kommun 

2021/289  

 

 

 



 

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare
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