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Kommunfullmäktige 
  2020-10-08 
 

 
Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 15 oktober 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 
18:10. 
 
Föredragningar 
18:35 – 18:50 Strandstädarna i Bohuslän - 

Verksamhetsberättelse 2019/2020 
18:50 – 19:05 Information om Svenskt Näringslivs 

företagsrankning 
Efter ajournering Information om socialnämndens 

verksamhetsområden med anledning av covid-19-
pandemin 

 
 

Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 20/10 kl 16:15) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Återremitterat ärende: Antagande av 
näringslivsstrategi 

2017/700  
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6 Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 
2020 

2020/233  

7 Förslag till sammanträdesdagar 2021 för 
kommunfullmäktige 

2020/207  

8 Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 
2019 

2018/408  

9 Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare 2020/220  

10 Antagande av reglemente för Rådet för hälsa 
och social hållbarhet 

2020/195  

11 Bekräftelse av borgensförbindelse, 
regressavtal och garantiavtal gällande 
Kommuninvest 

2019/438  

12 Ansökan om kommunalt borgensåtagande 
Gymnastikföreningen Atletica 

2019/396  

13 Ansökan om utökad kommunal borgen till 
Stiftelsen Tjörns Ishall 

2019/144  

14 Antagande av taxa för egenavgifter inom 
färdtjänsten till följd av ny zonstruktur 

2020/93  

15 Återremitterat ärende: Hemställan om att 
ändra inkallelseordningen för ersättare i 
Sverigedemokraterna 

2020/45  

16 Förnyat beslut samt utvärdering av digitala 
sammanträden för kommunfullmäktige och 
nämnder 

2020/99  

17 Redovisning av ej förberedda motioner, 
oktober 2020 

2020/268  

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

2019/375  

19 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
att nuvarande oppositionsråd istället ska 
benämnas majoritetsråd 

2020/31  
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20 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
att säkerställa saklighet och rättssäkerhet 
från upphandlade advokatfirmor 

2020/37  

21 Svar på motion från Socialdemokraternas 
ledamöter angående instiftande av pris för 
”En hållbar kommun” 

2018/427  

22 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
ny kommunjurist för oppositionen 

2019/348  

23 Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Lars Carlsson (M) om hur många 
laddstolpar som installerats i kommunal regi 

2020/260  

24 Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till 
Tjörns Bostads ABs styrelseordförande 
Magne Hallberg (KD) om hur många 
solceller TBAB installerat från 2017 och 
framåt 

2020/259  

Anmälningsärenden 

25 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att be fastighetsägare inom kommunala 
VA-områden, som fått sitt dricksvatten från 
Stenungsunds kommun, om ursäkt för 
bevattningsförbudet som infördes juli 2019 

2019/365  

26 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om ändring av riktlinjer för flaggning 

2020/267  

27 Anmälan av motion från Benny Halldin (S) 
om utredning för att förbättra möjligheterna 
till lyckade chefsrekryteringar 

2020/263  

28 Anmälan av interpellation från Rikard 
Larsson (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av 
VD i Tjörns Hamnar AB 

2020/264  

29 Anmälan av interpellation från Rikard 
Larsson (S) ställd till Tjörns Hamnar ABs 
styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av 
VD i Tjörns Hamnar AB 

2020/265  
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30 Anmälan av interpellation från Alma Sibrian 
(V) ställd till socialnämndens ordförande 
Gun Alexandersson Malm (L) om 
användningen av timvikarier 

2020/266  

Information/För kännedom 

31 Strandstädarna i Bohuslän - 
Verksamhetsberättelse 2019/2020 

  

32 Information om Svenskt Näringslivs 
företagsrankning 

  

33 Information om socialnämndens 
verksamhetsområden med anledning av 
covid-19-pandemin 

  

34 För kännedom: Aktuella domar   

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

 


