
 

Kommunfullmäktige 
  2021-01-21 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 28 januari 2021, kl. 
18:00, kommunhuset i Skärhamn 

Information 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer 
för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14/§83. 
Incheckning kommer att ske från kl. 17:45. 
 
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. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 3/2 kl 17:00) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av ombud vid bolagsstämma i 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
(stämman hålls 13/4) 

2020/348  

6 Val av ombud vid bolagsstämma i 
SOLTAK AB 

2020/348  



 

7 Val av ombud vid bolagsstämma i 
Renova AB och Renova Miljö AB 
(stämman hålls 11/3) 

2020/348  

8 Val av ombud och ersättare till 
Kommuninvests föreningsstämma 
(stämman hålls 15/4) 

2020/348  

9 Begäran om entledigande från Olof 
Wängborg (MP) från uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

2021/9  

10 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2021/18  

11 Samarbetsavtal om gemensam 
organisation för budget- och 
skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla 
Edet och Stenungsunds kommuner 

2020/335  

12 Svar på 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  

13 Svar på 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  

14 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om 
förskola i Skärhamn 

2020/313  

15 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om förskola i 
Skärhamn 

2020/311  



 

16 Svar på interpellation från Benny 
Halldin (S) ställd till Tjörns Bostads ABs 
styrelseordförande Magne Hallberg 
(KD) om förskola i Skärhamn 

2020/312  

17 Svar på interpellation från Alma Sibrian 
(V) ställd till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om användningen av timvikarier 

2020/266  

18 Svar på interpellation från Robert Bull 
(V) fd (C) ställd till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om lågtröskelboende i kommunen 

2020/324  

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

2019/375  

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

2020/31  

21 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att säkerställa saklighet och 
rättssäkerhet från upphandlade 
advokatfirmor 

2020/37  

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

2018/427  

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

2019/348  

24 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), 
Rikard Larsson (S), Anette Johannessen 
(S), Bert-Inge Nordberg (S) om 
framtagande av ny äldreplan 

2020/90  



 

25 Svar på motion från Martin Johansson 
(SD) och Rikard Simensen (SD) om 
öppettider i Tjörns kundcenter 

2020/179  

26 Återremitterat ärende: Svar på motion 
från Gert Kjellberg (TP) om att ändra  
tjänstgöringsgraden för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
till 10% av heltid 

2019/231  

27 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att ändra riktlinjer mot mutor 

2020/42  

28 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
om att be fastighetsägare inom 
kommunala VA-områden som fått sitt 
dricksvatten från Stenungsunds 
kommun om ursäkt för det 
bevattningsförbud som infördes juli 
2019 

2019/365  

Anmälningsärenden 

29 Anmälan av motion från Maud 
Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) 
om inrättande av kommunövergripande 
avdelning för social hållbarhet 

2021/7  

30 Anmälan av motion från Gert Kjellberg 
(TP) om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng 

2020/343  

31 Anmälan av interpellation från Alma 
Sibrian (V) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om VA-
taxa 

2021/8  

 

 



 

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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