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Kommunfullmäktige 
2020-08-19 

Kungörelse 

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 augusti 2020, kl. 18:30, 
Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn 

Information 
Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna 
sammankomster med mer än 50 deltagare påverkar formellt inte 
möjligheterna för att hålla sammanträden med fullmäktige.  

Åskådare kan ta del av sammanträdet via bildskärm i foajén. I dessa 
tider vill vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via 
webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
för att motverka spridning av Covid-19. 

Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer delvis 
att ske på distans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut  
2020-05-14/§83. För den som deltar på distans sker incheckning 
vid 14:30. 

Föredragning 
18:30 – 18:50 Antagande av näringslivsstrategi – 

Anna Aldegren 

Inledning 

1 Mötets öppnande 

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 1/9 kl 17:00) 

3 Upprop 

4 Fastställande av dagordning 

Beslutsärenden 

5 Antagande av näringslivsstrategi 2017/700 
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6 Begäran om entledigande från Christer 
Hermansson (L) från uppdraget som 
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i 
Tjörns Hamnar AB 

2020/194  

7 Val av styrelseledamot tillika 1:e vice 
ordförande i Tjörns Hamnar AB (L) 

2020/208  

8 Antagande av ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

2020/40  

9 Hemställan om att ändra 
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning 
för ersättare i kommunstyrelsen 

2020/45  

10 Antagande av parkeringstaxa, ishallen 
Rönnäng 

2020/108  

11 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
ta fram en politikerhandbok 

2019/410  

12 Svar på motion från Thord Jansson (SD) 
angående solceller på offentliga byggnader 

2019/173  

13 Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
solpark 

2019/392  

14 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
pausbrygga Södra Hamnen Skärhamn 

2019/287  

15 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om 
nybyggnation av ett äldreboende på 
nordöstra delen av Tjörn 

2019/79  

16 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om seniorboende i Myggenäs eller 
Almösund 

2019/379  

17 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om att prioritera lokalt producerad mat 

2019/377  

18 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om entreprenörskap och företagande i 
skolan 

2019/375  

19 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om digital tjänst för ekonomiskt bistånd 

2019/374  
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Anmälningsärenden 

20 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) och Rikard Simensen (SD) om 
öppettider i Tjöns kundcenter 

2020/179  

21 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om insektshotell 

2020/210  

22 Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) 
om byggnation av hyresrätter 

2020/209  

 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Anders G Högmark (M)  Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 
 

 


