
 

Kommunfullmäktige 
  2021-06-10 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 17 juni 2021,  
kl. 18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn samt 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 Presidium. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 23/6 kl. 16:00) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av representanter till rådet för 
pensions- och funktionshinderfrågor 

2021/18  



 

6 Framtida struktur för Tjörns kommuns 
bolagskoncern 

2019/284  

7 Tjörns kommuns delårsbokslut per april 
2021 

2021/130  

8 Taxa för rengöring och 
brandskyddskontroll i Tjörns kommun 

2021/163  

9 Utökat verksamhetsområde för allmän 
va-anläggning avseende 
vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
på Klädesholmen och Koholmen 

2021/140  

10 Revidering av ägardirektiv för Renova 
AB och Renova Miljö AB 

2021/97  

11 Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling 
Väst 

2021/109  

12 Hantering av budgetunderskott 2020 för 
Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

2021/152  

13 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 

2021/177  

14 Revidering av reglemente för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 

2021/151  

15 Beslut om återbetalning av arvode 2021/180  

16 Upphävande av föreskrift om förbud 
mot att vistas på särskilt angivna platser 
i kommunen 

2021/133  

17 Ändring av styrdokument innehållande 
kommunchefstitel 

2021/175  

18 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) angående fritidskort för 
skolungdomar 

2018/37  



 

19 Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om fritidskort för ungdomar 

2019/360  

20 Svar på motion från Rikard Larsson (S) 
om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn 

2019/361  

21 Svar på motion från Christy Whiddon 
(S) om förebyggande utbildning för hela 
samhället om ohälsosamma 
levnadsvanor 

2021/45  

22 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om förskolebuss 

2021/62  

23 Svar på motion från Anna Wängborg 
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
gratis mensskydd 

2021/61  

24 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om handlingsplan för 
elförsörjning 

2021/127  

25 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till Tjörns Hamnar 
ABs styrelseordförande Bo Bertelsen 
(M) om årsredovisningen i Tjörns 
Hamnar AB 

2021/157  

Anmälningsärenden 

26 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om historia och 
konst på elskåp 

2021/192  

27 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om transparens i 
kommunfullmäktige 

2021/193  

28 Anmälan av motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om att stärka 
demensvården 

2021/194  

 



 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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