
 

Kommunfullmäktige 
  2022-04-14 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 21 april 2022, kl. 
18:30, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn 

Information 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av 
årsredovisning 2021 bjuds allmänheten in till frågestund. Mer 
information återfinns i slutet av kungörelsen. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 28/4 kl 17:15) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av ombud till årsmöte för 
Kommunforskning i Västsverige 10 maj 

2021/379  

6 Tjörns kommuns årsredovisning 2021 2022/87  

7 Granskning av bokslut och 
årsredovisning 2021 

2022/135  

8 Fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnderna 2021 

2022/133  

9 Redovisning av ej färdigberedda 
motioner april 2022 

2022/136  

10 Inskränkning av verksamhetsområde 
Lilla Brattön 

2022/84  



 

11 Reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR) 

2021/214  

12 Godkännande av avtal med 
Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2022/35  

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

2021/60  

14 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om att tillgängliggöra 
friluftsmålen 

2021/147  

15 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om arbetskläder till 
förskolans personal 

2021/159  

16 Svar på motion från Anna Wängborg 
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
Klimatet 2030 

2021/48  

17 Svar på motion från Anna Wängborg 
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
Agenda 2030 förvaltning 

2021/165  

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

2022/99  

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

2022/101  

Anmälningsärenden 

20 Revisionsrapport: Grundläggande 
granskning 2021 

2022/134  



 

För kännedom 

21 Socialnämndens svar på granskning av 
kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen 

2022/71  

 

Välkomna! 

Gun Alexandersson 
Malm (L) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 

 
 
Allmänhetens frågestund 
Kommunfullmäktige bjuder in till allmänhetens frågestund i 
samband med behandling av årsredovisning 2021. 
Frågestunden kommer ske i anslutning till ärendet. 
 
- Frågor ska röra årsredovisning 2021 som finns tillgänglig 

på kommunens webbplats. 
- För att kunna hantera så många frågor som möjligt inom 

tidsramen är det önskvärt att frågorna är korta och 
koncisa. 

- Lämna in din fråga senast 19 april kl. 12:00, så hinner vi 
distribuera frågan till politiker för förberedelse av svar. 
Frågor skickas till Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn, 
alternativt via mejl till kommun@tjorn.se. 
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