
Kommunfullmäktige 
2021-03-18 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 25 mars 2021, kl. 
18:00, Kommunhuset i Skärhamn samt via Teams 

Information 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer för 
samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14/§83. Incheckning kommer 
att ske från kl. 17:30.

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. 

Inledning 

1 Mötets öppnande 

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 31/3 kl 17:30) 

3 Fastställande av närvaro 

4 Fastställande av dagordning 

Beslutsärenden 

5 Val av ledamot i SOLTAK AB 2021/18 

6 Beslut om resultatutjämningsreserv 
(RUR) 

2021/37 

7 Förändring av Taxa för Tjörns kommuns 
offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med anledning 
av Covid-19 

2021/33 



 

8 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg 
kvartal 4 2020 

2021/30  

9 Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning avseende upprop och 
omröstning 

2021/57  

10 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) m.fl. om förbättrat 
företagsklimat och ökat företagande 

2020/326  

11 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om ändring av riktlinjer för 
flaggning 

2020/267  

12 Svar på motion från Benny Halldin (S) 
om utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade 
chefsrekryteringar 

2020/263  

13 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om bohuslänsk klassisk 
arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö 

2020/272  

14 Svar på motion från Rikard Larsson (S) 
om energioptimering inom byggnation 

2019/393  

15 Svar på interpellation från Alma Sibrian 
(V) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om VA-
taxa 

2021/8  

16 Svar på interpellation från Tanja Siladji 
Dahne (MP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) om transportplan 

2021/49  



 

Anmälningsärenden 

17 Revisionsrapport: Granskning av 
förebyggande insatser för barn och 
ungdomar 

2021/80  

18 Revisionsrapport: Granskning av 
kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning 

2021/79  

19 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om 
språkverifiering inför anställning inom 
äldreomsorgen 

2021/74  

20 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om förskolebuss 

2021/62  

21 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om kommunalt 
övertagande av enskilda tätortsvägar 

2021/60  

22 Anmälan av motion från Anna 
Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) om gratis mensskydd 

2021/61  

För kännedom 

23 Årsredovisning SOLTAK AB samt 
granskningsredogörelse och 
granskningsrapport 2020 

2021/50  

24 Inkomna överklaganden av 
kommunfullmäktiges beslut 

  

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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