
 

Kommunfullmäktige 
  2021-05-12 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 20 maj 2021, kl. 
18:00, Kommunhuset i Skärhamn samt digitalt via Teams. 

Information 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer 
för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15/§165. 
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. 
 
För att göra sammanträdet så smidigt som möjligt 
rekommenderar presidiet starkt att samtliga ledamöter 
använder presidiet. Med anledning av den allvarliga 
smittspridningen så ska man delta på distans. 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 26/5 kl. 17:00) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Fastställande av arvode för 
begravningsförrättare 
 

2021/111  



 

6 Ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Älv & Kust 
styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2020 

2021/99  

7 Föreskrifter om förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser i kommunen 

2021/133  

8 Återremitterat ärende: Begäran från 
Vänsterpartiet att få möjlighet att bli 
adjungderad i barn- och 
utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen 

2020/284  

9 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om insektshotell 

2020/210  

10 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) m.fl. om kameraövervakning 

2020/325  

11 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
och Cyril Esbjörnsson (TP) om 
serviceavgift för processvattenhantering 

2020/283  

12 Svar på motion från Maud Hultberg (S) 
och Anette Johannessen (S) om 
inrättande av kommunövergripande 
avdelning för social hållbarhet 

2021/7  

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

2021/46  

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

2021/119  

15 Svar på interpellation från Martin 
Johansson (-) fd (SD) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) om en 
attraktiv kommun 

2021/122  



 

16 Svar på interpellation från Martin 
Johansson (-) fd (SD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) om en attraktiv kommun 

2021/123  

Anmälningsärenden 

17 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om husbilsplatser 

2021/158  

18 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

2021/147  

19 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om tillitsbaserad 
hemtjänst 

2021/160  

20 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om arbetskläder 
till förskolans personal 

2021/159  

21 Anmälan av motion från Alma Sibrian 
(V) om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal 

2021/161  

22 Anmälan av motion från Alma Sibrian 
(V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) om att skrota det som 
kallas ”hälsosschema” 

2021/162  

23 Anmälan av interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till Tjörns Hamnar 
ABs styrelseordförande Bo Bertelsen 
(M) om årsredovisningen I Tjörns 
Hamnar 

2021/157  

För kännedom 

24 Granskning av beslutsuppföljning - 
delrapport 1 

2021/106  

 



 

 

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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