
 

Kommunfullmäktige 
  2021-11-11 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 18 november 2021, 
kl. 15:00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn 

Allmänhetens frågestund 
Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i 
samband med behandling av budget 2022. Frågestunden 
kommer att ske i anslutning till ärendet, preliminärt 15:30, 
och pågå som längst en timma. 
 
- Frågorna ska röra budget 2022. 
- Lämna in din fråga senast den 15 november 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 

- Du behöver inte vara på plats för att få din fråga besvarad. 
Du kan ta del av svaret via webbsändningen. 

 
 

Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 22/11 kl 17:00) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

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

6 Val av god man vid 
lantmäteriförrättningar (S) 

2021/300  

7 Val av nämndeman (S) 2021/300  
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8 Val av ersättare i styrelsen för 
Samordningsförbundet Älv & Kust 

2021/300  

9 Antagande av budget 2022 och 
preliminär budget 2023-2024 samt 
antagande av investeringsbudget 2022 
samt plan 2023-2026, fastställande av 
skattesats 2022 

2021/131  

10 Ändring av VA-taxan gällande 
debitering av VA-föreningar och 
gemensamhetsanläggningar 

2020/251  

11 Partistöd för 2022 2021/269  

12 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg 
kvartal 2 2021 

2021/295  

13 Återremitterat ärende: Svar på motion 
från Rikard Larsson (S) om 
energioptimering inom byggnation 

2019/393  

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

2021/276  

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

2021/284  

16 Svar på interpellation från Robert Bull 
(V) fd (C) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om 
trafiksituationen i Häggvall 

2021/319  



 

Anmälningsärenden 

17 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om seniorer i 
skolan 

2021/336  

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

2021/345  

19 Anmälan av interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet 
och Tjörns kommun 

2021/346  

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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