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§ 101

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Bengt-Arne Andersson (M) och Rikard
Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens
mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande tillägg:
-

Justerandes sign

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji
Dahne (MP) om Agenda 2030 förvaltning
Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji
Dahne (MP) om korrigering av beräkningsregler för partistöd
Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om offentliga
toaletter
Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
aktivitetspark

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Fastställande av arvode för begravningsförrättare
2021/111
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa arvode för begravningsförrättare i Tjörns kommun
motsvarande nedlagd tid, max 8 timmar enligt antagna
arvodesbestämmelser.
2. Arvode utgår endast till förtroendevalda inom Tjörns kommun
som åtar sig uppdraget som begravningsförrättare.
3. Arvodet debiteras kommunfullmäktiges konto ÖFX0 10000.
Sammanfattning
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-03-15 behandlat
en inkommen fråga om arvodering för begravningsförrättare. Vid
sammanträdet beslutades att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdraget ersätts utifrån nedlagd tid, max åtta timmar enligt
kommunens arvodesbestämmelser.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 91
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 99
Arvodesberedningen 2021-03-15
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Protokollsutdrag arvodesberedningen 2021-03-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2020
2021/99
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse för verksamhetsåret
2020.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv & Kust begär in respektive deltagande
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 92
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 100
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-31
Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust 2020
Revisionsberättelse förtroendevalda, Samordningsförbundet Älv &
Kust
Revisionsberättelse auktoriserad. Samordningsförbundet Älv & Kust
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 Samordningsförbundet
Älv & Kust
Protokollsutdrag – Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Älv &
Kust
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Älv & Kust

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna
platser i kommunen
2021/133
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i
kommunen i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, med
ändringen att simskolans verksamhet undantas från vistelseförbud.
2. Om ett beslut om vistelseförbud fattas så ska simskolans
verksamhet undantas från förbudet.
Sammanfattning
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid19 och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att utfärda
föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser i kommunen.
Ett vistelseförbud kan gälla en park, en badplats eller någon
annan liknande särskild plats där det finns en påtaglig risk för att
trängsel uppstår.
Förvaltningen bedömer att det under sommarmånaderna finns en
påtaglig risk för att trängsel uppstår på kommunens badplatser
samt i grönområde i anslutning till Sundsby Säteri. Det bedöms
även finnas risk för att det i samband med bilträffar uppstår
trängsel på den grusplan som är belägen intill Röavallen.
Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anta
föreskrifter som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om
tillfälliga vistelseförbud för de aktuella platserna.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 93
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 62
Socialnämnden, ordförandebeslut 2021-05-03
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-27
Förslag till Föreskrifter om förbud mot att vistas inom särskilt
angivna områden i kommunen, bilaga 1
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag, med tillägg att om ett beslut om
vistelseförbud fattas så ska simskolans verksamhet undantas från
förbudet.
Susanne Landgren (M), Martin Johansson (-) fd (SD), Björn Möller
(-) fd (M), Benita Nilsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla Gun Alexandersson Malms (L) förslag.
Rikard Simensen (SD), Gert Kjellberg (TP), Alma Sibrian (V) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson
Malms (L) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Gun Alexandersson Malms (L) förslag
Nej-röst för Rikard Simensens (SD) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
27 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Gun Alexandersson Malms (L) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Återremitterat ärende: Begäran från Vänsterpartiet att få
möjlighet att bli adjungderad i barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
2020/284
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Adjungera Jeanette Lagervall (V) att närvara vid
kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden majdecember 2021.
2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträden under tidsperioden maj
december 2021.
6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till
arvodesberedningen för förslag till beslut.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att
adjungera Jeanette Lagervall (V) till kommunstyrelsens sammanträden
och Alma Sibrian (V) till barn- och utbildningsnämndens
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sammanträden under 2021. Kommunfullmäktige har tidigare
återremitterat ärendet med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om
att utreda förutsättningarna för öppna kommunstyrelse-sammanträden.
Det givna uppdraget har återrapporterats vid arbetsutskottets
sammanträde 2021-05-20, varpå kommunfullmäktiges återremiss 202104-22 beaktats.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 104
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 87
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 64
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246
Beslutsunderlag
Begäran från Vänsterpartiet
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) och Thomas Collberg (V) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter tillhörande socialdemokraterna anmäler en
protokollsanteckning enligt följande:
”Frågan återremitterades på senaste KF-mötet för att vi skulle kunna ta
hänsyn till förslaget om att göra KS-mötena offentliga och öppna för
allmänheten samtidigt. På så sätt skulle vi ju kunna lösa
informationsbehovet, vilket var det som angavs som motiv till förslaget,
att bevilja Janette Lagervall (V) adjungering i KS för hela hösten.
Vi har inget emot att V får information. S tog initiativ till att till de 2
senaste KSAU-möten som innehållit viktig information från
Lokalutredarna, bjuda in representanter från alla partier på den
ärendepunkten - så alla fick samma information i detta viktiga och
aktuella ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

Inte heller frågan om ev. arvoden för sådana adjungeringar har varit
uppe i Arvodesberedningen ännu. Ändå ser majoriteten till att frågan
omedelbart återkommer, utan att ta med svar på de frågor som
föranledde återremissen.
Vi anser det vara helt fel att enskilda partier ska ansöka i brev till
kommunalrådet om vem de vill ha in som ständigt adjungerad i vilka
nämnder och styrelser de vill och majoriteten i KF ska bevilja eller avslå
detta. Nu kan vi förvänta oss att alla de partier som på grund av olika
interna förändringar under mandatperioden också vill ha adjungerande
platser lite var stans. Alla partier måste behandlas lika. Nä ni får skriva
ansökan till mig säger Kommunalrådet.
Det här är. Menar vi, ett sätt att frångå intentionerna i kommunallagen.
Utifrån allmänna val får vi in ledamöter från de olika partierna i
Kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska sedan spegla den
maktfördelningen. Med ordinarie och ersättare.
Redan vid ingången av den här mandatperioden visade majoriteten att
de inte hade för avsikt att följa de regler som partierna varit överens om
på Tjörn om hur vi följer den representativa demokratin. Detta som
händer nu, ser vi som en konsekvens av och en fortsättning på, detta
agerande.
Att majoriteten på Tjörn inte vill hedra demokratin i år, 100 år efter den
allmänna och lika rösträttens genomförande i Sverige, beklagar vi. Den
representativa demokratin som allt politiskt arbete i Sverige bygger på
bör respekteras och vårdas.
När nu den styrande grupperingen ändå valt att ta upp frågan på
dagordningen så väljer vi därför att avstå att rösta.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
insektshotell
2020/210
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att
inrätta insektshotell på förskolor, skolor och andra platser där
kommuner finner det möjligt. Motionen har remitterats till
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB. Med
hänvisning till de inkomna svaren föreslår förvaltningen att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 92
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 29
Tjörns Bostads AB, 2021-03-18, § 12
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17, § 130
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 253
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 131
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Motion 2020-08-03
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (-) fd (SD), Fredrik Siladji Dahne (MP), Martin
Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Thomas Collberg (V), Magne
Hallberg (KD), Gert Kjellberg (TP), Christy Whiddon (S), Martina
Gullbrandsson (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
motionen.
Rikard Simensen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (-) fd
(SD) med fleras förslag väljs. Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras
förslag blir huvudförslag. Motförslag ska utses.
Omröstning begärs. Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras förslag
blir huvudförslag. Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Omröstning ska genomföras för att utse motförslag till Martin
Johanssons (-) fd (SD) med fleras huvudförslag. Kommunfullmäktige
godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Rikard Simensens (SD) förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
7 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
24 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
10 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag väljs till motförslag i
huvudvoteringen.
Beslutsgång 3
Omröstning ska genomföras mellan Martin Johanssons (-) fd (SD) med
fleras huvudförslag och Rosalie Sanyangs (S) med fleras motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
19 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
22 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) m.fl. om
kameraövervakning
2020/325
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Martin Johansson (-) fd (SD) reservar sig till förmån för eget förslag.
Samtliga ledamöter tillhörande sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för Rikard Simensens (SD) förslag.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) f.d. (SD) m.fl. har inkommit med en motion
med förslag att kommunen ska 1) utreda vilka områden inom
kommunen som är mest utsatta för kriminell aktivitet, 2) ansöka
hos länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning i
områden som utredningen anser särskilt drabbade, 3) med
säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell
hantering av insamlat material och en lämplig
övervakningscentral samt 4) tydligt nå ut till allmänheten med
trygghetsarbetet och dess konsekvenser.
Kommunen har genom dialog med polisen och egen statistik en
klar bild av var i kommunen anmälda brott begås. Det saknas
därför anledning att utreda frågan ytterligare i nuläget.
Polisen har bedömt att kamerabevakning skulle kunna vara till
nytta på tre platser i kommunen; Häggvallskolan, Bleketskolan
och Skärhamns skola. Skolorna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads
AB (TBAB).
TBAB har i yttrande anfört att bolaget sedan hösten 2020 tillämpar
en väl fungerande metod för att minska skadegörelsen vid skolor
och att denna metod kan användas i större omfattning framöver.
Med hänsyn till bland annat detta anser bolaget att det saknas
behov av att införa den typ av kamerabevakning som föreslås i
motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen delar den bedömning som TBAB gör. Det saknas
därmed anledning att ansöka om tillstånd för kamerabevakning i
nuläget.
Om det skulle bli aktuellt med kamerabevakning framöver
kommer en leverantör behöva upphandlas för detta ändamål. I
den tjänst som då införskaffas kommer hantering av insamlat
material och en lämplig övervakningscentral att ingå. Något
särskilt beslut om detta bedöms därmed inte behövas.
Vad gäller kommunicering av kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete så kommer detta att arbetas med under
2021 såsom ett beslutat prioriterat mål för kommunstyrelsen
(”Ökad kännedom om kommunens trygghets- och
säkerhetsskapande arbete”). Några ytterligare åtgärder i detta
avseende bedöms inte nödvändiga i nuläget.
Med hänsyn till det anförda föreslår förvaltningen att motionen
ska avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 87
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 93
Tjörns Bostads AB 2021-03-10, § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 8
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 210
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-08
Motionen, bilaga 1
Remissvar från TBAB, bilaga 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Simensen (SD), Martin Johansson (-) fd (SD), Martin Johansen
(L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Magne Hallberg (KD), Jan Berndtsson (S), Rosalie Sanyang (S), Thomas
Collberg (V), Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska
avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rikard Simensens (SD)
med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) med fleras förslag.
Nej-röst för Rikard Simensens (SD) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
16 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Magne Hallbergs (KD) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril
Esbjörnsson (TP) om serviceavgift för
processvattenhantering
2020/283
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en
motion om serviceavgift för processvattenhantering, där man
föreslår:
”1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att
tillse att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för
processvattentjänsten om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften
skall vara tillräcklig för att verksamheten skall bli kostnadsneutral.
2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet och så
fullmäktige kan ta beslut i frågan senast jan-2021.”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, som
anser att det inte skulle vara skäligt att ta ut ytterligare
serviceavgift för processvattentjänst då kostnad för tjänsten redan
tas ut via avtal. Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämnden
svar föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 88
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 94
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 82
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 204
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Motion 2020-10-20
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen med följande reviderade att-satser:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse
att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för
processvattentjänsten tas fram och att avgiften skall vara tillräcklig
för att verksamheten skall bli kostnadsneutral.
2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet.
Thomas Collberg (V), Benny Halldin (S) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Peter Anderssons (L)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Peter Anderssons (L) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Peter Anderssons (L) förslag väljs.
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§ 110

Svar på motion från Maud Hultberg (S) och Anette
Johannessen (S) om inrättande av kommunövergripande
avdelning för social hållbarhet
2021/7
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen: att en politiskt
sammansatt grupp inrättas för att samordna detta arbete.
Sammanfattning
I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att motion från
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet fick väckas.
De anser att samordningen och organiseringen av det
gemensamma förebyggande arbetet brister, speciellt för att nå en
långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår de att en
kommunövergripande avdelning för ”Sociala Hållbarhetsfrågor”
inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå
verkningsfulla insatser.
I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål:
•

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens
förebyggande arbete

Det är därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med
rapporten kring Agenda 2030, som nu återfinns bland bilagorna.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 95
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 59
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 28
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-15
Motion från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om
inrättande av kommunövergripande avdelning för social
hållbarhet
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Maud Hultberg (S), Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Thomas
Collberg (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Tanja Siladji Dahne (MP) och Martin Johansen (L) föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta att motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes
(MP) och Martin Johansens (L) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Maud Hultbergs (S) med fleras förslag.
Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) och Martin Johansens (L).
Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Maud Hultbergs (S) med fleras förslag väljs.
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§ 111

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 organisation
2021/46
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen:
- att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-organ,
där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi även
rekryterar en kommunekolog och/eller hållbarhetsstrateg med syfte att
säkerställa att alla perspektiven synliggörs och synkroniseras.
- att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande
och motverkar att vi fastnar i våra stuprör
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har inlämnat
motion ang organisation Agenda 2030 i vilken de yrkar
•

•

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi
även rekryterar en kommunekolog med syfte att säkerställa att alla
perspektiven synliggörs och synkroniseras.
Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och
motverkar att vi fastnar i våra stuprör.

Det har under hösten/vintern 2020 genomförts en
kommunövergripande kartläggning av arbetet kopplat till Agenda
2030 som berör de frågeställningar som lyfts i motionen. Det är
därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med
rapporten kopplat till Agenda 2030, som nu återfinns som en
bilaga.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 61
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 50
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-15
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP)
om Agenda 2030 organisation
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen med tillägg av ”och/eller hållbarhetsstrateg” i första attsatsen:
-

att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi
även rekryterar en kommunekolog och/eller hållbarhetsstrateg med
syfte att säkerställa att alla perspektiven synliggörs och
synkroniseras.

Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M), Alma Sibrian (V) föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
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Omröstningsresultat
14 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
27 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
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§ 112

Svar på interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd
till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L)
om vårdsamverkan
2021/119
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
vårdsamverkan, enligt följande:
”Med anledning av dragningen i kommunstyrelsen kring
vårdsamverkan den 20210225 vill jag ställa följande frågor till
kommunstyrelsen ordförande
Jag tolkar dragningen som att Tjörn avser att kliva ur eller redan har
klivit ur åtaganden som kommunen enligt hälso- och sjukvårdsavtalet
fortfarande har. Att detta redan idag påverkar Tjörnbornas möjlighet
till en god och nära vård.
Så mina frågor är som följer?
Enligt hälso och sjukvårdsavtalet som gäller fram till 2022-12-31 ska vi
som avtalspart säga upp avtalet skriftligen.
Har Tjörns kommun skriftligen sagt upp avtalet i enlighet med § 1:4 i
avtalet?
Om ingen uppsägning skett varför uppfyller inte Tjörn kommun sina
åtaganden så att våra medborgare kan få tillgång till en god och nära
vård?
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Utdragsbestyrkande

24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

På vilket mandat / enligt vilken delegation har vår förvaltning valt att
åsidosätta ett avtal som fastställts av kommunfullmäktige?
Om en skriftlig uppsägning gjorts, när gjordes den i så fall och av
vem?”
Martin Johansen (L) besvarar interpellationen enligt följande:
”Tjörns kommun har inte sagt upp befintligt avtal.
Dock pågår ett revideringsarbete kring hälso- och
sjukvårdsavtalet. Remissversion på nytt avtal kommer till
kommunen för ställningstagande september 2021.
Det som kan sägas är att ett antal socialnämndspolitiker anser att
det pågår en förskjutning från regionens sida om att utföra hälsooch sjukvård på specialistnivå i hemmen vilket man reagerat
kraftfullt på. Det är inte förenligt med gällande lagstiftning
(kommunallag och hälso- och sjukvårdslag) att kommunen utför
specialistvård i hemmet. Socialnämnderna kan då inte ta sitt
vårdgivaransvar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
Målsättning med att specialistvården utförs hemma istället för på
sjukhus är mycket god men patientsäkerhet, kompetens samt
juridiska förutsättningar därtill måste vara säkrade. Nationellt
pågår en sådan utredning varefter kommuner kan utföra
specialistvården under vissa förutsättningar tex via tilläggsavtal
osv. Lagstiftningen medger inte att ansvarsgränser ändras trots att
avtal kommer att kunna skrivas om något år.
Det hälso- och sjukvårdsavtal som föreligger idag mellan regionen
och de 49 kommunerna är inom primärvårdsnivå dvs mellan
vårdcentral och kommun. I praktiken kan kommunen inte ta över
något ansvar förrän patienten/brukaren skrivs in på vårdcentralen
varefter vårdcentralen begär att vården ska utföras av kommunen.
Läkarkontakten måste finnas kvar på vårdcentralen.
Det viktigaste nu är att poängtera att vi är med, även
fortsättningsvis ska vara med samt att denna process flyter på och
Justerandes sign
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att våra medborgare som behöver vård inte hamnar i kläm på
grund av administrativa gränser.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 93
Beslutsunderlag
Svar på interpellation 2021-05-12
Interpellation 2021-03-19
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§ 113

Svar på interpellation från Martin Johansson (-) fd (SD)
ställd till socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om en attraktiv kommun
2021/122
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om en
attraktiv kommun, enligt följande:
”Vi är mitt inne i en pandemi och kan se hur den drabbat
äldreomsorgen. Utifrån det är det extra viktigt att vara rädd om den
personal som jobbar i äldreomsorgen. Vi måste säkerställa att den
personal kommunen har vill jobba kvar samt att kommunen värnar om
att ständigt vara en attraktiv arbetsgivare. Många väljer idag att byta
arbetsgivare för att få en bättre arbetsmiljö och högre lön, särskilt nu
under pandemin när efterfrågan av personal med kompetens inom
vården är stor. Därför bör Tjörns Kommun ligga i framkant när det
gäller att behålla in personal samt rekrytera ny personal.
Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i
socialnämnden:
Vad kommer ni att göra för att behålla den personal som idag jobbar
inom vården?
Samt vad kommer ni göra för att kommunen ska vara ett attraktivt
alternativ vid nyrekrytering?”
Gun Alexandersson Malm (L) besvarar interpellationen enligt följande:
Socialnämnden har länge jobbat för att attraktiviteten till att tjänstgöra
inom äldreomsorgen ska öka. Nu kan vi se effekterna av det. Vi har
kvalificerade samt tillräckligt många sökanden på utannonserade
underskötersketjänster samt att medarbetarnöjdheten har ökat. Vårdoch omsorgspersonalen har blivit delaktiga i beslut som fattas på deras
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arbetsplatser och organisation i och med driftsformen intraprenad som
samtliga våra boenden har idag.
Socialnämnden fortsätter att satsa stort för att upprätthålla
attraktiveten. Ett axplock av insatser nedan utgör exempel:













God lönenivå utifrån prestation som har sin utgångspunkt i våra
lönekriterier
Måna om personalen har möjlighet att göra yrkeskarriär genom att
de får utvecklas till kvalitetsombud, äldre pedagog, gruppledare och
så vidare för att känna stimulans i yrket. De får helt enkelt "växa" i
sin kostym och roll i takt med att kunskapen ökar. Denna möjlighet
är en viktig faktor inför att behålla och nyrekrytera medarbetare
Ge heltid till den som önskar från 1 juli 2020
Har precis också fattat beslut om sänkt veckoarbetstid för
nattpersonalen fr om 1 juni i år
Satsa på kraftfulla kompetenshöjande insatser. Utbildningar som
erbjuds är inom lågaffektivt bemötande, motiverande samtal (Ml),
psykisk ohälsa samt utbildning i personcentrerad vård
Utöver ovan bedriver vi undersköterskeutbildningar på hemmaplan
samt som uppdragsutbildningar och nu finns rikliga möjligheter
genom statliga satsningar inom ramen för " Äldreomsorgslyftet"
Ge möjlighet att byta inriktning på sitt yrke (hemtjänst, boende, LSS)
Satsa på digitalisering som minskar stress i olika arbetsmoment men
ger också frihet
Bortsett från pandemin och dess restriktioner har det varit självklart
för socialnämnden att de som arbetar närmast kund årligen ska
kunna åka iväg på internat för att planera sitt arbete och utvecklas
som grupp samt organisation. Ganska ovanligt i Sverige att
baspersonalen inom äldreomsorgen har möjlighet att göra detta

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 94
Beslutsunderlag
Svar på interpellation 2021-05-12
Interpellation 2021-04-13
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§ 114

Svar på interpellation från Martin Johansson (-) fd (SD)
ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen
(L) om en attraktiv kommun
2021/123
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om en attraktiv
kommun, enligt följande:
”Konkurrensen är hård ute i landet när det gäller arbetskraften inom
många yrkeskategorier som är verksamma i den kommunala och i
regionala förvaltningar. Tjörn är inget undantag. För att Tjörns
kommun ska vara ett alternativ mot övriga kommuner och regioner är
det viktigt att kommunen har en aktiv personalpolitik som verkar för
en god arbetsmiljö genom att behålla befintlig personal men också att
vara det självklara valet då rekryteringar behöver ske. Detta kan bli
verklighet genom att de anställda erbjuds kompetensutveckling inom
sitt yrke, att lönen är godtagbar och arbetsmiljön bra. Vara en attraktiv
arbetsgivare helt enkelt.
Idag upplever många anställda långt ifrån att kommunen är en
attraktiv arbetsgivare eller att deras kompetens och kunskap tas tillvara
på ett sätt som skulle ge vinster för både den anställde men också
kommunen.
Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i
kommunstyrelsen:
Pågår det något arbete i kommunen med att bli en attraktiv
arbetsgivare?
Om nej, kommer ordförande att ta initiativ till att ett sådant arbete
påbörjas i kommunen och där anställda och fackliga organisationer får
ett stort utrymme att delta?
Justerandes sign
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Om ja, hur ser arbetet ut och hur delaktiga är de anställda och fackliga
organisationerna?”
Martin Johansen (L) besvarar interpellationen enligt följande:
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är en löpande
process igenom hela kommunkoncernen. Till grund har vi den
antagna kompetensförsörjningsplanen (2017–2025) med en
tillhörande kontinuerligt uppdaterad handlingsplan samt
kommunikationsplan.
Vårt arbetsgivarvarumärke är ”På Tjörn får medarbetarna ta
plats”.
Vi marknadsför att på Tjörns kommun står arbetsklimat och
omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta,
arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Och att här
får medarbetare ta plats, har stor frihet inom sitt yrkesfält och är
med och påverkar utvecklingen.
För att förbli en attraktiv arbetsgivare har personalavdelningen
bland annat valt att fokusera vid några strategiska områden så
som profilering, ledarskap, mentorskap och delaktighet.
Hur vi arbetar vidare med att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare
Vi erbjuder våra medarbetare semesterväxling, generöst
flextidsavtal, förmånlig föräldraledighet, friskvårdsbidrag.
Inom Tjörns kommunkoncern arbetar vi utifrån modellen rätt lön,
det vill säga att lönen ska spegla arbetsuppgifternas komplexitet
och medarbetarens kompetens och prestation.
Personalavdelningen bistår med kompetensutveckling på
kommunövergripande nivå och våra förvaltningar erbjuder
kompetensutveckling anpassad till sina behov och förutsättningar.
På kommunövergripande nivå har vi möjlighet att avsätta medel
för medarbetares utveckling genom Omställningsfonden. Tidigare
år har vi satsat på specifika yrkesområden inom bland annat
socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen.
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En kommunkoncernövergripande satsning är
personalavdelningens utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa.
Inom hälsa har ett program med hälsoinspiratörer startats, dessa
erbjuds kompetensutveckling inom hälsa, vars syfte är att sprida vidare
kunskap till sina verksamheter och vara inspiratörer för god hälsa.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 95
Beslutsunderlag
Svar på interpellation 2021-05-12
Interpellation 2021-04-13
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§ 115

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
husbilsplatser
2021/158
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om husbilsplatser,
med följande yrkanden:
”- att en utredning görs att utveckla centrala ställplatser i huvudorten
Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med
privata aktörer och föreningar.
- att en utredning görs att utveckla ställplatser på övriga orter utifrån
Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med privata aktörer
och föreningar.
- att en utredning görs att utveckla långtidsparkeringar i huvudorten
Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med
privata aktörer och föreningar.
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-05
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§ 116

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
att tillgängliggöra friluftsmålen
2021/147
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden:
”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en
kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby tjärn.
- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en
långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid Tolleby tjärn.
- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och hitta
lösningar för detta.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-04-30
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§ 117

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
tillitsbaserad hemtjänst
2021/160
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om tillitsbaserad
hemtjänst, med följande yrkanden:
”- att en utredning görs där arbetsmodellen ”Fri tid” bedöms utifrån
Tjörns kommuns förutsättningar.
- att den fackliga organisationen som företräder de anställda inom
hemtjänsten ska delta i utredningen.
- att utredningen kan föreslå att ett pilotprojekt genomförs inom
lämpligt geografiskt område inom hemtjänsten.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 118

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
arbetskläder till förskolans personal
2021/159
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om arbetskläder
till förskolans personal, med följande yrkanden:
”- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans personal.
- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som
tjänsteförmån till förskolans personal.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 119

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om fria
arbetskläder för omsorgspersonal
2021/161
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för
omsorgspersonal, med följande yrkanden:
”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria
arbetsskor.
- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka
hur många anställda som behöver specialbyggda skor för att
förebygga skador i höfter och fotleder.
- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 120

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V)
fd (C) och Thomas Collberg (V) om att skrota det som
kallas ”hälsoschema”
2021/162
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) har
lämnat in en motion om att skrota det som kallas ”hälsoschema”, med
följande yrkanden:
”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar
- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som heltids
norm
- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och
att medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens
vårdbehov”.
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 121

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
Tjörns Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M)
om årsredovisningen i Tjörns Hamnar AB
2021/157
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns
Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om årsredovisningen
för Tjörns Hamnar AB.
Interpellationens innehåll
Bakgrund,
Tjörns Hamnar AB genomförde den 13 april sin årliga bolagsstämma.
Stämman antog också styrelsens förslag till den redovisade
årsredovisningen.
Under året har öppen kritik riktats mot dig från ägarbolagets
styrelseordförande tillika kommunstyrelsens ordförande.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur stora obeskattade reserver fanns 2020-12-31 i Tjörns Hamnar?
2. Hur hade dessa reserver utvecklats under året?
3. Varför tycker du som styrelsens ordförande att bolaget skall ha dessa
reserver?
4. Tycker du att kommunstyrelsens ordförande tillika moderbolagets
ordförande Martin Johansen (L) har en saklig grund för påståendet att
Tjörns Hamnars styrelse på något sätt under året agerat ”direkt
oansvarigt gentemot koncernen som helhet”?
Beslutsunderlag
Interpellation 2021-05-11
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 122

Granskning av beslutsuppföljning - delrapport 1
2021/106
Beslut
Kommunfullmäktige noterar den kommunala revisionens granskning
av beslutsuppföljning, delrapport 1.
Sammanfattning
Revisorerna, tillsammans med KPMG, genomför en granskning av
beslutsuppföljningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.
Granskningen är pågående men en delrapportering av granskningen
har gjorts på revisorernas sammanträde i april. Delrapporten berör ett
specifikt beslut – ”Begäran om starttillstånd för ny förskola samt
ianspråktagande av investeringsbudget”. Ytterligare beslut kommer att
väljas ut för den fortsatta granskningen.
Beslutsunderlag
Missiv 2021-04-19
Delrapport 1 - Granskning av beslutsuppföljning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 123

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 förvaltning
2021/165
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en
motion om Agenda 2030 förvaltning, med följande yrkande:
”- att skyndsamt uppdra åt kommunen att utreda hur kommunen kan
omorganisera sig, med syfte att skapa modernare arbetsstrukturer och
bättre samverkan. Detta för att på ett realistiskt sätt, i samsyn mellan
olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, kunna arbeta
effektivt för ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 124

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja
Siladji Dahne (MP) om korrigering av beräkningsregler
för partistöd
2021/164
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en
motion om korrigering av beräkningsregler för partistöd, med följande
yrkande:
” 1. Arvodesberedningen får i uppdrag att se över beräkningsregler för
kommunens partistöd
2. Lämna ett förslag till korrigering inför nästkommande mandatperiod
med en mer rimlig och balanserad fördelning.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 125

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
offentliga toaletter
2021/167
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om offentliga
toaletter, med följande yrkanden:
”- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda nämnder att
utreda lämplig placering av självsanerande toaletter i Skärhamn som
centralort, där människor rör sig.
- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda nämnder att
utreda lämpliga placeringar av självsanerande toaletter på övriga
platser där människor rör sig.
- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda nämnder att
utreda dricksvattenkranar på dessa självsanerande toaletter.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-20
Kommunfullmäktige

§ 126

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om
aktivitetspark
2021/166
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om aktivitetspark,
med följande yrkanden:
”- att utreda möjligheterna och kostnadsförslag för att bygga en
aktivitetspark.
- att bygga en aktivitetspark enligt motionens intentioner efter
utredning.”
Beslutsunderlag
Motion 2021-05-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 105
§ 107 (1)

Ledamöter

1 (2)
§ 107 (2)

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

1. Bo Bertelsen

(m)

1 (from § 109)

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

1 (tom § 108)

Daniel Magnusson

(m)

-

(-) fd (m)

-

(v) fd (c)

1

Filip Andersson
9. Robert Bull

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

X

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

12. Benita Nilsson

(l)

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

1

15. Inga-Lill Hast (m) fd (l)

-

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

1

(l)

-

Lennart Rosén (m) fd (l)

-

Hans Kristensson

(l)

1

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

Dan Gustafsson (m) fd (kd)

X

Jörgen Myrberg

(kd)

X

20. Benny Andersson

(s)

21. Rosalie Sanyang

Ewa-Lena Svensson

17. Magne Hallberg

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1

1

44

1

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 105

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 107 (1)

Avst

Ja

Nej

§ 107 (2)
Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

-

Anette Johannessen

(s)

-

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

-

Helena Jonsson

(s)

1 (from § 107)

1

1

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Thomas Collberg

(v)

1

1

1

1

vakant

(v)

-

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

1

(mp)

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

1

Carl Bloom

-

(mp)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33. Martin Johansson
(-) fd (sd)

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

X

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

40. Andreas Hansson

(tp)

41. Veronicka Eriksson

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(tp)

1

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

X

Christofer Nicklasson

(tp)

-

Summa:

41 (from
§ 107)

1
1

27

12

45

1

7

24

10

19

22
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Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 108

Ledamöter

närv ej tjg x
ej närv

–

1. Bo Bertelsen

(m)

1 (from § 109)

2. Lars Carlsson

(m)

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

Ja

Nej

Avst

Ja

1 (2)
§ 109
Nej

§ 110
Avst

Ja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

1 (tom § 108)

Daniel Magnusson

(m)

-

(-) fd (m)

-

(v) fd (c)

1

Filip Andersson
9. Robert Bull

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

X

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

12. Benita Nilsson

(l)

Nej

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

1

15. Inga-Lill Hast (m) fd (l)

-

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

1

(l)

-

Lennart Rosén (m) fd (l)

-

Hans Kristensson

(l)

1

1

1

1

(kd)

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

Dan Gustafsson (m) fd (kd)

X

Jörgen Myrberg

(kd)

X

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1

1

Ewa-Lena Svensson

17. Magne Hallberg

1
1
1
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1

1
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 108

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 109

Avst

Ja

Nej

§ 110
Avst

Ja

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

-

Anette Johannessen

(s)

-

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

-

Helena Jonsson

(s)

1 (from § 107)

1

1

1

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Thomas Collberg

(v)

1

1

1

1

vakant

(v)

-

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

1

(mp)

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

1

Carl Bloom

-

(mp)

Nej

1

1

1

1

1

1

1

1

33. Martin Johansson
(-) fd (sd)

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

X

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

X

Christofer Nicklasson

(tp)

-

20

22

Summa:

41 (from
§ 107)

25

16

47

21

19
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Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg
1
§ 111

Ledamöter

1 (2)

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

1. Bo Bertelsen

(m)

1 (from § 109)

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

8. Kerstin Möller

1

1

(-) fd (m)

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

1 (tom § 108)

Daniel Magnusson

(m)

-

(-) fd (m)

-

(v) fd (c)

1

1
1

Filip Andersson
9. Robert Bull

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

X

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

15. Inga-Lill Hast (m) fd (l)

-

16. Peter Andersson

(l)

1

(l)

-

Lennart Rosén (m) fd (l)

-

Hans Kristensson

(l)

1

(kd)

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

19. Rolf Persson (m) fd (kd)

1

Dan Gustafsson (m) fd (kd)

X

Jörgen Myrberg

(kd)

X

20. Benny Andersson

(s)

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

Ewa-Lena Svensson

17. Magne Hallberg

1
1

1

1

1
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Ja

Nej

Avst
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Nej

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 111

närv ej tjg x

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

-

Anette Johannessen

(s)

-

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

-

Helena Jonsson

(s)

1 (from § 107)

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

30. Thomas Collberg

(v)

1

1

vakant

(v)

-

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

1

(mp)

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

1

Carl Bloom

-

(mp)

1

1

33. Martin Johansson
(-) fd (sd)

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

Zaid Liveland

(sd)

X

Jenn Johansson

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

X

Christofer Nicklasson

(tp)

-

Summa:

41 (from
§ 107)

2 (2)

14

27

49

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

