
 

Kommunfullmäktige 
  2021-10-14 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 21 oktober 2021, kl. 
18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn 

Information 
Sammanträdet genomförs med fysisk närvaro i Tjörnsalen, 
kommunhuset i Skärhamn. För att göra sammanträdet så 
smidigt som möjligt rekommenderar presidiet starkt att 
samtliga ledamöter och ersättare använder Presidium. 
 
Vid sammanträdet kommer utmärkelsen Årets Tjörnbo att 
delas ut av kommunfullmäktiges presidium, där 
nomineringar inkommit från kommunens invånare. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 27/10 kl 17:00) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Information 

5 Redovisning av resultat från 
medborgardialoger kopplat till Framtida 
skolstruktur 

  

Beslutsärenden 

6 Val av styrelseledamot i SOLTAK AB 2021/300  

7 Val av styrelsesuppleant i Renova AB 
och Renova Miljö AB 

2021/300  



 

8 Val av två representanter till Sjöfartens 
Utbildnings Institut (SUI) 

2021/300  

9 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2021/300  

10 Val av ersättare i valnämnden (C) 2021/300  

11 Val av ersättare i socialnämnden (M) 2021/300  

12 Val av ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden (S) 

2021/300  

13 Val av ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden (S) 

2021/300  

14 Val av två ersättare i valberedningen (S) 2021/300  

15 Val av god man vid 
lantmäteriförrättningar (S) 

2021/300  

16 Val av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden (S) 

2021/300  

17 Val av nämndeman (S) 2021/300  

18 Tjörns kommuns delårsbokslut per 
augusti 2021 

2021/262  

19 Återremitterat ärende: Förslag om att ta 
fram åtgärder för budget i balans inom 
kommunstyrelsen 

2021/272  

20 Redovisning av partistöd för 
räkenskapsåret 2020 

2019/298  

21 Förslag till sammanträdesdagar 2022 för 
kommunfullmäktige 

2021/240  

22 Antagande av pensionspolicy Tjörns 
kommuns förtroendevalda 

2020/220  

23 Antagande av Trafikstrategi 2035 2015/764  



 

24 Antagande av Trafikprogram 2035 2015/764  

25 Redovisning av ej färdigberedda 
motioner oktober 2021 

2021/318  

26 Förslag till namnändring av 
valdistrikten Skärhamn 1, Skärhamn 2, 
Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 
2 och Valla 3 

2021/289  

27 Återremitterat ärende: Svar på motion 
från Martin Johansson (-) fd (SD) 
angående fritidskort för skolungdomar 

2018/37  

28 Återremitterat ärende: Svar på motion 
från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 

2019/360  

29 Återremitterat ärende: Svar på motion 
från Alma Sibrian (V) om byggnation av 
hyresrätter 

2020/209  

30 Svar på motion från Benny Halldin (S) 
och Björn Möller (KD) fd (M) om vatten- 
och avloppsverksamheten på Tjörn 

2021/105  

31 Svar på interpellation från Martin 
Johansson (-) fd (SD) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om 
ställplatser för husbilar 

2021/276  

32 Svar på interpellation från Tanja Siladji 
Dahne (MP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) om motivering till 
ställningstagande vid behandling av 
motionen för fria mensskydd 

2021/281  

33 Svar på interpellation från Anna 
Wängborg (MP) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) om motivering 

2021/283  



 

till ställningstagande vid behandling av 
motionen för fria mensskydd 

34 Svar på interpellation från Anna 
Wängborg (MP) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om motivering till 
ställningstagande vid behandling av 
motionen för fria mensskydd 

2021/282  

35 Svar på interpellation från Alma Sibrian 
(V) till socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) om 
heltidsresan 

2021/284  

Anmälningsärenden 

36 Revisionsrapport: Granskning av 
beslutsuppföljning 

2021/106  

37 Revisionsrapport: Granskning av 
kommunstyrelsens samordningsansvar 
och uppsiktsplikt 

2021/316  

38 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om första linjens 
verksamhet för barn och unga med 
psykisk ohälsa 

2021/277  

39 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om flexibel 
barnomsorg gynnar jämställdheten - ett 
framgångsrecept för en attraktivare 
kommun 

2021/313  

40 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd SD) om vårdhund inom 
kommunens verksamheter 
 
 
 

2021/298  



 

41 Anmälan av interpellation från Robert 
Bull (V) fd (C) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) om trafiksituationen i 
Häggvall 

2021/319  

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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