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Välkomna!
Anders G Högmark
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

2018-01-22
§3

Antal ledamöter och ersättare som ska utses vid 2018 års val
2018/50
Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Antalet ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige ska vara 41.
2. Antalet ersättare ska uppgå till minst hälften av ledamöterna.
Sammanfattning
Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om hur många
ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och
minst





21 i kommuner med 8.000 röstberättigade invånare eller därunder
31 i kommuner med över 8.000 till och med 16.000 röstberättigade invånare
41 i kommuner med över 16.000 till och med 24.000 röstberättigade invånare och
51 i kommuner med över 24.000 till och med 36.000 röstberättigade invånare.

Beslut om antal ledamöter skall vara Valmyndigheten tillhanda senast 2018-02-28.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skärhamn 2018-01-16

Till
Kommunfullmäktige, Skärhamn

Fråga till kommunalråd Martin Johansen

Bakgrund:
Planprocessen rörande Södra hamnen, Skärhamn väcker allvarliga frågor om
ekonomsika åtagande för Tjörns innevånare.
Tjörns skattebetalare riskerar att få betala 100 miljoner för att en
bergrumsparkering skall kunna anläggas i Södra hamnen, Skärhamn.
Det planerade hotellets parkeringsplats behov i bergrummet kommer att kosta ca
22 miljoner av de 100 miljonerna.

Frågan därav blir:
Anser du att Tjörns skattebetalare skall betala kostnaderna för att anlägga
bergrumsparkeringar åt hotellexploatören?

Gert Kjellberg
Tjörnpartiet
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Skärhamn 2018-01-16

Till
Kommunfullmäktige, Skärhamn

Fråga till KMSU ordf.

Lars Carlsson (M)

Bakgrund:
Du har varit med och beslutat att detaljplansprocessen avseende Södra hamnen,
Skärhamn skall fortsätta trots oklarheter rörande finsieringen.
Tjörns skattebetalare kan därmed riskera att få betala 100 miljoner för att en
bergrumsparkering skall kunna anläggas i Södra hamnen, Skärhamn.
Det planerade hotellets parkeringsplats behov i bergrummet kommer att kosta ca
22 miljoner av de 100 miljonerna.

Frågan därav blir:
Anser du att Tjörns skattebetalare skall betala kostnaderna för att anlägga
bergrumsparkeringar åt hotellexploatören?

Gert Kjellberg
Tjörnpartiet
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From:
Sent:
To:
Subject:

Johan Nilsson
17 Jan 2018 13:23:02 +0100
Johan Nilsson
VB: Fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L). Södra Hamnen

Från: Gert Kjellberg <gert.kjellberg@tjorn.se>
Datum: 17 december 2017 00:22:25 CET
Till: Kommunfullmäktige <kommunfullmaktige@tjorn.se>
Ämne: Fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L). Södra
Hamnen
Till Kommunfullmäktige, Skärhamn
Fråga till Martin Johansen (L) "kommunstyrelsen ordförandes inställning till ett nytt
Hotell i södra hamnen, Skärhamn"
Bakgrund:
Planer på ett stort hotellkomplex i södra hamnen i Skärhamn har orsakat upprörda
röster från kommuninnevånare. De önskar klargörande var politikerna står i frågan.
Jag anser att det inte skall byggas ett hotellkomplex som hindrar allmänhetens
rörlighet och utsikt mot havet.
Min fråga till Martin Johansen blir därmed:
-Är du för att hotellkomplexet skall byggas i södra hamnen Skärhamn?
Gert Kjellberg / Tjörnpartiet
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