
 

Kommunfullmäktige 
  2022-03-24 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 24 mars 2022, kl. 
17:30, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn 

Information 
Sammanträdet första timme inleds med ett 
utbildningsseminarium från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) om hat och hat mot förtroendevalda. I 
samband med detta kommer sammanträdet ajourneras. 
 
När fullmäktige återupptar förhandlingarna cirka 18:30 
kommer socialnämndens ordförande Gun Alexandersson 
Malm, samt företrädare från förvaltningen, informera om 
bland annat kommunens beredskap inför 
flyktingmottagande. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 28/3 kl 17:00) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

5 Serminarium: Utbildning från SKR om 
hot och hat mot förtroendevalda 

  

6 Information: Krisberedskap i Tjörns 
kommun 

  

Beslutsärenden 

7 Begäran om entledigande från Lars 
Carlsson (M) från uppdraget som 
ledamot tillika ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 

2022/94  



 

8 Val av ledamot tillika ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden (M) 

2022/17  

9 Val av styrelseledamot i Tjörns Bostads 
AB 

2022/17  

10 Förvaltning av Tjörns kommuns 
fastigheter, ändring av 
kommunstyrelsens reglemente samt 
justering av budget 2022 

2021/311  

11 Antagande av taxa för upplåtelse av 
mark för försäljning från mobila enheter 
(s.k. foodtrucks) 

2022/50  

12 Antagande av taxa för Tjörns kommuns 
prövning och offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet 

2022/21  

13 Godkännande av tilläggsbudget för 
Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 2022 samt 
utökning av budgetram 

2022/55  

14 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg 
kvartal 4 2021 

2022/52  

15 Förlängd tid för utvärdering av rådet för 
pensionärs- och funktionshinderfrågor 

2022/97  

16 Svar på motion från Martin Johansson 
(-) fd (SD) om kommunalt övertagande 
av enskilda tätortsvägar 

2021/60  

17 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om VMA-system 
(viktigt meddelande till allmänheten) i 
kommunen 
 

2022/99  



 

18 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om evakuering av flyktingar från 
Ukraina 

2022/101  

19 Svar på interpellation från Maud 
Hultberg (S) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om 
familjecentralen Måsen 

2021/345  

Anmälningsärenden 

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

2022/98  

21 Revisionsrapport: Granskning av 
kommunens uppföljning av skolplikt 
och frånvaro i grundskola 

2022/95  

22 Revisionsrapport: Uppföljning av 
tidigare granskningar 

2022/96  

För kännedom 

23 Årsredovisning SOLTAK AB samt 
granskningsredogörelse och 
granskningsrapport 2021 

2022/83  

 
 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare
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