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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Rolf Persson (M) fd (KD) och Rikard 
Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens 
mötesprotokoll. 
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§ 119 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
22. Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om biologisk mångfald 
 
23. Begäran om entledigande från Henry Hermansson (C) från uppdrag 
i kommunala revisionen 
 
Utgår: 
 
7. Val av styrelsesuppleant i Tjörns Bostads AB (L) 
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§ 120 

Val av styrelsesuppleant i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB (M) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Inga-Lill Hast (M) fd (L) till 
styrelsesuppleant i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 
 
Sammanfattning 
Tidigare suppleant Robert Windelstrand (M) har valts till ny ledamot i 
styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Fyllnadsval ska 
därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-05-19, § 104 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Inga-Lill Hast (M) fd (L) som 
styrelsesuppleant i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 
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§ 121 

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

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mats Johansson (L) till 1:e vice ordförande i 
Tjörns Bostads AB. 
 
Sammanfattning 
Efter bortgång av tidigare styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i 
Tjörns Bostads AB har kommunfullmäktige att förrätta nyval. Inför 
kommunfullmäktiges sammanträde har Valberedningen inkommit med 
nominering av 1:e vice ordförande i Tjörns Bostads AB. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-06-09, § 10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen har inför sammanträdet nominerat Mats Johansson (L) 
som 1:e vice ordförande i Tjörns Bostads AB. 
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§ 122 

Val av representant i Lars Billströms donationsfond (L) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Cathrine Berntsson (L) till representant i 
Lars Billströms donationsfond. 
 
Sammanfattning 
Efter bortgång av tidigare representant i Lars Billströms donationsfond 
har kommunfullmäktige att genomföra fyllnadsval. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår Cathrine Berntsson (L) som 
representant i Lars Billströms donationsfond. 
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§ 123 

Val av representant i stiftelsen Tjörns Ishall (L) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Robert Hermansgård (L) till representant i 
stiftelsen Tjörns Ishall. 
 
Sammanfattning 
Efter bortgång av tidigare representant i stiftelsen Tjörns Ishall har 
kommunfullmäktige att genomföra fyllnadsval. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår Robert Hermansgård (L) som 
representant i stiftelsen Tjörns Ishall. 
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§ 124 

Val av ledamot i valnämnden (L) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Fredrik Siladji Dahne (MP) till ledamot i 
valnämnden. 
 
Sammanfattning 
Efter bortgång av tidigare ledamot i valnämnden har 
kommunfullmäktige att genomföra fyllnadsval. På grund av partibyte 
saknar Miljöpartiet representant i valnämnden, varpå partiet ges 
möjlighet att inkomma med nominering. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår Fredrik Siladji Dahne (MP) som 
ledamot i valnämnden. 
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§ 125 

Ansökan om utökad och förlängd kommunal borgen från 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 

2022/111 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1 Tjörns kommun ingår enkel borgen för Kroksdalshallens 
verksamhetsråd förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 
ytterligare 5 000 000 kr för renovering av Kroksdalshallen. 

2 En förutsättning för borgensåtagandet är att lån avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalade senast den 31 december 2042. 

3 Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 

4 Avslå ansökan om förlängning av befintlig borgen om  
1 350 000 kr. 

5 Borgen tecknas under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden i 
samråd med Kommunstyrelsen, säkerställer att verksamhetsrådets 
verksamhet regleras av stadgar där medlemskap, val av styrelse, 
samt frågor om ekonomisk förvaltning och ansvarsfrihet finns 
angivna. Detta ska skriftligt dokumenteras. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har inkommit med en ansökan 
om kommunal borgen om ytterligare 5,0 mkr som säkerhet för 
banklån för renovering. De ansöker även om en förlängning i fem 
år av tidigare borgen om 1,35 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 
teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering samt att förlänga 
befintligt borgensåtagande på 1,35 mkr till och med 2042.  

Det noteras vid kommunfullmäktiges sammanträde att 
intentionerna med punkten fem i beslutet, är att arbetet med 
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eventuella stadgeändringar ska påbörjas och inte nödvändigtvis 
vara färdigställt, för att borgen ska kunna tecknas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 94 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 76 
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2022-04-04 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 34 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen 
Ansökan om markägarförklaring 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsnämnden 2022-03-23 
Fördelar och nackdelar med kommunal borgen kontra 
markägarförklaring 

Jäv 
Ewa-Lena Svensson (L) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling 
eller beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Benita Nilsson (L), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M), 
Martina Gullbrandsson (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 

”Borgen tecknas under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden i 
samråd med Kommunstyrelsen, säkerställer att verksamhetsrådets 
verksamhet regleras av stadgar där medlemskap, val av styrelse, samt 
frågor om ekonomisk förvaltning och ansvarsfrihet finns angivna. Detta 
ska skriftligt dokumenteras.” 

Beslutet skickas till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 126 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2022 

2022/156 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns 
delårsbokslut per april 2022. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och april 2022 uppgår till +52,9 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +7,1 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +31,0 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +39,5 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om + 14,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +25,2 mkr.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-06-02, § 118 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 95 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-18 
Delårsbokslut april 2022 för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 127 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 1 2022 

2022/164 

Beslut 
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-29 samt 2021-09-23. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 verkställda beslut gällande kontaktperson 
enligt 9 § p 4 LSS att rapportera in.  

Kommunen hade 1 beslut gällande kontaktperson enligt 9 § p 4 
LSS som avslutats utan att verkställas att rapportera in.  

Fördelning för kön: 5 kvinnor, 1 man 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-06-02, § 119 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 96 
Socialnämnden 2022-04-27, § 85 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-08 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 128 

Arvodesbestämmelser inklusive fasta arvoden för 
mandatperioden 2023-2026 

2022/167 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta arvodesbestämmelser inklusive sammanträdesarvoden 
för mandatperioden 2023–2026 i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet med följande tillägg att:  

I den Bilaga 1 som hänvisas till i Arvodesbestämmelser 2023-
2026 § 3 tydligt skall framgå att Kommunfullmäktige möten 
inkluderas i det fasta arvodet. 

2. Fastställa fasta arvoden för mandatperioden 2023–2026 enligt 
följande: 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 40 % 

Förste och andre vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
10% vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Barn och 
utbildningsnämnden 10 % vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Socialnämnden 14 % 
vardera. 

Förste och andre vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden 
7 % vardera. 

I övrigt enligt arvodesberedningens förslag, bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet. 

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna deltar ej i debatt eller 
beslut i punkt två avseende fasta arvodena för mandatperioden 
2023-2026. 
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Sammanfattning 
Arvodesberedningen har upprättat förslag på nya 
arvodesbestämmelser, reviderat sammanträdesarvode samt fasta 
arvoden för nästa mandatperiod.  

Ett förslag till fasta arvoden nästa mandatperiod för 
bolagsstyrelserna kommer att överlämnas av arvodesberedningen 
under hösten 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-06-02, § 120 
Arvodesberedningen 2022-05-25 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-01 
Arvodesbestämmelser inklusive sammanträdesarvoden för 
mandatperioden 2023-2026, bilaga 1 
Förslag till fasta arvoden för mandatperioden 2023-2026, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag avseende punkt ett, arvodesbestämmelser 
inklusive sammanträdesarvoden, med följande tillägg att: 

”I den Bilaga 1 som hänvisas till i Arvodesbestämmelser 2023-2026 § 3 
tydligt skall framgå att Kommunfullmäktige möten inkluderas i det 
fasta arvodet.” 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Benny Halldins (S) förslag. 

Rikard Simensen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
arvodesberedningens förslag, med undantag från det fasta arvodet för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som föreslås vara 40 %. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag avseende 
arvodesbestämmelser och sammanträdesarvoden mot Benny Halldins 
(S) förslag. Kommunstyrelsens förslag väljs. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
16 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

5 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Benny Halldins (S) förslag väljs. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag avseende fasta arvoden 
mot Rikard Simensens (SD) förslag. Kommunstyrelsens förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

” Undertecknade anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra 
varför Socialdemokraterna och Kristdemokrater inte deltog i beslutet 
om fasta arvoden för 2023-2026.  

Det brukliga är att man inför varje mandatperiod tar ett beslut innan 
valet om hur den politiska organisationen med därtill hörande arvoden 
skall se ut under nästa mandatperiod. Detta förbereds av en 
Arvodesberedning där samtliga partier har en representant. 

När Arvodesberedningen väl enats och förankrat sina förslag hos 
respektive partier är tanken att detta skall utgöra en överenskommelse 
för hur den politiska formalia skall fungera för nästa mandatperiod. 

Detta har inte fungerat för mandatperioden 2018-2022, då den politiska 
ledningen i kommunen kohandlat om så väl arvoden som organisation 
för att kunna sitta kvar vid makten. 

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Då vi såg tydliga risker att detta förfarande skulle fortsätta även för 
mandatperioden 2023-2026 vill vi inte binda upp Socialdemokraterna 
och Kristdemokrater för en överenskommelse som andra inte anser sig 
behöva hålla.  

Socialdemokraternas och Kristdemokrater starka övertygelse är att en 
grundförutsättning för att få ordning på Tjörns kommun såväl i 
avseende av styrning som politiskt klimat så behövs att vi i alla partier 
står fast vid avtal och överenskommelser.  

Under Kommunstyrelsemötet kom ett nytt förslag till fasta arvoden 
från Bo Bertelsen (M). Detta förslag avviker på principiellt viktiga 
punkter från det Arvodesberedningen presenterade. Bo Bertelsen (M)´s 
agerade bevisade tydligt att Socialdemokraternas farhågor varit 
välgrundade. Att man från den politiska ledningen inte anser sig 
behöva stå fast vid överenskommelser.”
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§ 129 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om ändrad 
valperiod för nämnder och styrelser 

2021/380 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Motionen ska anses besvarad vad gäller mandattider för 
styrelseledamöter i de kommunala bolagen, samt  

2. Avslå motionen i övrigt.  

Reservation 
Alma Sibrian (V) reserverar sig till förmån för eget förslag i motionen. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion med yrkande att 
förtroendevalda i kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska 
väljas för ett år i taget.  

Motionen har skickats på remiss till övriga nämnder. Samtliga 
nämnder, förutom socialnämnden, bedömer att motionen ska 
avslås. Socialnämnden har valt att inte lämna något yttrande i 
ärendet. 

Med hänvisning till pågående arbete med revidering av 
ägardirektiv och bolagsordningen föreslås motionen vara 
besvarad vad gäller mandattider för styrelseledamöter i de 
kommunala bolagen. I övrigt föreslås motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-06-02, § 121 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 97 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20, § 122 
Socialnämnden 2022-03-30, § 56 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 41 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17, § 26 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 254 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Motion från Alma Sibrian (V) 2021-12-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 130 

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till kultur- 
och fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) om 
langebockar 

2022/195 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (M) om langebockar, enligt 
följande: 

”Jag lämnade in en kulturmotion Torkställning Langebockar 11 februari år 
2021. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande fråga till ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden: 

Varför har motionen tagit så lång tid som över ett år att bereda?” 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) bemöter 
frågan vid sammanträdet och hänvisar till att arbetet genomförs 
tillsammans med en förening, som under pandemin haft svårigheter att 
genomföra föreningsmöten. Nu har man dock kunnat sammanträde 
och arbetet pågår. 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-05-27 
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§ 131 

Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
va-kostnader 

2022/170 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om VA-kostnader, 
enligt följande: 

”Mot bakgrund att det nyligen godkändes ett avtal mellan 
Stenungsund och Tjörn avseende renvattenleveranser där vi ska ta 
emot 50 % av vad Stenungsund behöver. Vänsterpartiet menar att detta 
kommer att ge en kraftig fördyring för brukare i Tjörns kommun. 
Tillika med att när vattenleveranserna blir tillräckligt höga från 
Stenungsund måste vi avstå vårt eget vatten, som kostar mindre än en 
fjärdedel att ”tillverka”. 

Hur mycket kommer brukningskostnaderna för vatten öka de närmaste 
fem åren? 

Hur mycket kommer va-taxan att höjas med per år under samma 
period?” 

Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) svarar enligt 
följande: 

”Avtalet mellan Stenungsunds kommun och Tjörns kommun 
kring renvattenleverans, med kända beräkningar idag, kommer 
kosta Tjörns kommun netto 3,1 mkr.  

Hur finansieringen ska hanteras är en fråga som avgörs i 
budgetprocessen 2023 inför 2024 års budget. 

Inom vattentjänstlagen ska den kostnad som hör till nuvarande 
generation betalas av VA-kollektivet och framtida satsningar 
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hanteras av skattekollektivet. I vilken grad av ovan kostnad som 
kommer belasta de olika kollektiven 2024 är inte klart idag. 

2021 gjordes en taxajustering för VA vilket lett till att ett överskott 
nu genereras de kommande fem åren. Kostnaden för avtalet ryms 
inom nuvarande resultat och därmed görs bedömningen att någon 
höjning av VA-taxan inte är nödvändig utifrån avtalet.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-05-19, § 117 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-05-12 
Svar på interpellation 2022-06-09 
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§ 132 

Framtida skolstruktur i Tjörns kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån 
för Björn Möllers (KD) fd (M), Rikard Larssons (S) och Maud Hultbergs 
(S) förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som skickades på remiss var följande:  

• Alternativ 1 
F1-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

 

1 F står för förskoleklass 
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• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

Samtliga remissinstanser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, 
har inkommit med remissvar.  

Under våren och hösten har även invånardialog i 
skolstrukturfrågan genomförts i två steg. Resultatet från 
invånardialogen ska, enligt kommunens beslutade policy för 
invånardialog, användas som beslutsunderlag i 
skolstrukturfrågan. 

Remissvaren och invånardialogerna visar på en delad syn om hur 
den framtida skolstrukturen ska utformas. I merparten av de 
remissvar som nämnderna har överlämnat, inklusive barn- och 
utbildningsnämnden, kan man i förvaltningarnas bedömningar 
utläsa att alternativ 6 är det förslag som skulle vara mest 
gynnsamt för respektive verksamhet. Alternativ 6 har exempelvis 
förordats av barn- och utbildningsförvaltningen av följande skäl: 

Tjörns kommun använder drygt 126tkr per elev i grundskolan 
vilket är ca 8000 kr mer än genomsnittet i riket. Trots detta är 
denna resurs otillräcklig i förslag 1-5 då alla dessa omfattar både f-
3 och 4-6-skolor för vilka nuvarande resurser är otillräckliga för att 
uppfylla nationella styrdokument och krav. 

Oavsett om Tjörns kommun skulle välja att tillföra mer resurser, 
löser detta inte problemet med lärarbristen. Det bästa sättet att, så 
långt som möjligt, garantera Tjörns elever behöriga lärare och 
kvalitativ undervisning på lång sikt, är att samla dessa på få 
skolor för att kunna använda lärarna på klokast sätt. 

Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 
4 som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts 
som viktiga av såväl allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare 
som elever kan dock vara svåra att uppnå med nuvarande 
skolstruktur.  

Kommunkansliet har överlämnat en slutlig sammanställning av 
samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder som 
allmänhet, till politiken för fastställande av framtida 
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skolstrukturen i Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar 
som redovisats av flertalet förvaltningar, inklusive barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslår kommunkansliet att alternativ 6 
ska utgöra framtida skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om 
lokalisering av F-9 skola på västra Tjörn överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-06-02, § 117 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 113 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 189 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 90 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 240 
Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 43 
Tjörns Måltids AB 2021-08-23, § 32 
Socialnämnden 2021-06-21, § 151 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 
Kommunstyrelsen 2019-02-16, § 31 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 

Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
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Rapport skolstruktur 
Presentation skolstruktur KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Sammanställning medborgardialog 1 
Sammanställning medborgardialog 2 
Sammanställning remissvar 
Samtliga remissvar från nämnder och styrelser 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 21:19 – 21:25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L), Tanja Siladji Dahne (MP), Benita Nilsson (L), 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag: 

1. Alternativ 6 ska utgöra framtida skolstruktur på Tjörn:  
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage. 

2. En skyndsam utredning om framkomligheten för de olika 
lokaliseringarna ska genomföras. 

Björn Möller (KD) fd (M), Rikard Larsson (S), Maud Hultberg (S) 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. Beslut KF 200611 om inriktningsbeslut för framtidens skola kvarstår 

2. Utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt 
Skärhamn) avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2020) 

3. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan 

4. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering 
av Bleketskolan som 4-9 nav 

5. Lokaler för kultur med scen, elevhälsa och idrott för föreningslivet 
ska koncentreras till de två 4-9 naven 

6. Förskolan ska utvecklas i anslutning till F-3-skolorna i de fem 
serviceorterna 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska 
besluta att återremittera ärendet för vidare beredning, i andra hand 

25



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

besluta att behålla nuvarande skolstruktur, årskurs 6 ska tillbaka till 
mellanstadieskolorna. Bleketskolan ska rustas upp. 

Thord Jansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Gert 
Kjellbergs (TP) andrahandsyrkande avseende skolstruktur. 

Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Gert 
Kjellbergs (TP) förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första 
hand ska återremittera ärendet för vidare beredning, i andra hand 
besluta att: 

1. Åk F-9 nav ska utvecklas å Häggvallsskolan/Fridas Hage. 

2. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering 
av Häggvallsskolan som ett 4-9 nav. 

3. Lokaler för kultur och scen, elevhälsa och idrott för föreningslivet 
ska koncentreras till F-9 navet Häggvall/Fridas Hage. 

4. Förskolan ska utvecklas i anslutning till F-3-skolorna i de fem 
serviceorterna. 

Bengt-Arne Andersson (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att fastställa framtida skolstruktur i 
Tjörns kommun enligt följande: 

F-9 Häggvall/Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 

George Strömbom (C) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 
fastställa framtida skolstruktur i Tjörns kommun enligt följande: 

F-3 Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas Hage.  
4-9 Skärhamn 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
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Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
16 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

24 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

” Undertecknade anmäler en protokollsanteckning för att förtydliga 
allvaret i att styrande partier, L, M, SD, Tp, V och C återremitterat 
frågan om skolstruktur för tredje gången. Beslut om återremiss är totalt 
förödande för hela kommunen såväl utifrån ekonomiska som 
socioekonomiska perspektiv! Oförmågan att komma till beslut visar 
ännu en gång att styrande partier inte vågar och är oförmögna att ta 
ansvar.  

Tjörns framtid ligger i händerna på kommande generationer. Därför är 
det kommunens skyldighet att ta ansvar för en förskola och skola med 
hög kvalité. För välbefinnande krävs också trygga miljöer och möjlighet 
att utveckla sina fritidsintressen. Idrott, musik och andra estetiska 
uttrycksformer är möjligt genom samverkan mellan kommun och 
föreningsliv. Därför vill vi ha två 4 till 9 skolnav, ett i Bleket och ett i 
Häggvall. Att förskolor och lågstadier fortsatt bedrivs i alla våra 
serviceorter är av största vikt, inte bara för barnen utan också för att 
hela ön ska leva året runt. Småskalighet och närhetsprincip är ledord 
för vårt ställningstagande i beslutet kring skolstruktur. Likaså 
fungerande infrastruktur och service. Vi tror att beslutet kommer att 
stimulera möjlighet till generationsboende och därmed en levande ö 
året runt. Alla dessa parametrar spelar stor roll men fokuset i beslutet 
ska vara på barn och elever. 

Bland annat på grund av detta vill KD och Socialdemokraterna att 
lågstadierna ska vara kvar i Rönnäng, Skärhamn, Kållekärr, Myggenäs, 
Höviksnäs och Långekärr. Närhet är en viktig del i ett förebyggande 
arbete för ekonomisk och social hållbarhet. Genom denna investering 
kommer vi att få trygga och säkra barn i framtiden. Genom att bevara 
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småskalighet så attraheras lärarkåren att arbeta med Tjörns kommun 
som arbetsgivare. Vi vill visa att vi tar hand om den personal som vi 
har idag och satsar på lärarna för att skapa attraktiva arbetsplatser.  

Vi vill ha en skola som möjliggör för flera samhällen, än två att 
utvecklas. Vi vill ha en skola för kommande generationers framtid – 
Våra barn.” 
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§ 133 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
tillgänglighet vid kommunala badplatser 

2022/196 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om tillgänglighet 
vid kommunala badplatser, med följande yrkande: 

”att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inventera 
tillgängligheten för kommunens badplatser, samt omgående agera för 
att göra tillgänglighetsanpassningar av minst hälften av de badplatser 
kommunen ansvarar för.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-09 
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§ 134 

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
solenergi 

2022/198 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om solenergi, enligt 
följande: 

”Mot bakgrunden att alla skall spara energi och framförallt fossila 
bränsle.  

I vilka kommunala planer ingår det att utrusta byggnader med 
solpaneler sett ur ett hållbarhetsperspektiv?  

Hur avser kommunen att arbeta vidare med att etablera solenergi på 
kommunägda fastigheter och inom vilket tidsperspektiv kommer detta 
att genomföras?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-06-09 
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§ 135 

Barn- och utbildningsnämndens svar på den kommunala 
revisionens granskning av kommunens uppföljning av 
skolplikt och frånvaro i grundskola 

2022/95 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar barn- och utbildningsnämndens svar på 
den kommunala revisionens granskning av kommunens uppföljning av 
skolplikt och frånvaro i grundskolan. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av kommunens uppföljning av 
skolplikt och frånvaro i grundskolan. 

Kommunfullmäktige tar nu del av barn- och utbildningsnämndens svar 
på granskningsrapporten. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-03-24, § 67 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 
Missiv granskningsrapport 
Granskning av skolplikt och frånvaro i grundskolan 

31



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-06-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136 

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om biologisk 
mångfald 

2022/204 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om biologisk mångfald, med 
följande yrkanden: 

”- att en inventering görs av vilka kommunala gräsytor som omgående 
kan utvecklas till ängar och redogör för inom vilka områden detta 
genomförs. 

- att en inventering gör av vilka kommunala gräsytor som kan få 
blomma innan de klipps och redogör för inom vilka områden detta 
genomförs.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-10 
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§ 137 

Begäran om entledigande från Henry Hermansson (C) 
från uppdrag i kommunala revisionen 

2022/205 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Henry Hermansson (C) från 
samtliga uppdrag inom den kommunala revisionen från och med  
2022-08-31. 
 
Sammanfattning 
Henry Hermansson (C) har begärt entledigande från samtliga uppdrag 
inom den kommunala revisionen från och med 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-06-16 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 128 § 132  

 ej närv        –   Ja    Nej  Avst     Ja   Nej  Avst     Ja   Nej  Avst 

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1    1     

2.  Robert Windelstrand (m) 1 (tom § 131)  1         

3.  Susanne Landgren (m) 1 1    1     

4.  Anders G Högmark (m) 1 1    1     

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1 1    1     

6.  Björn Möller      (kd) fd (m) 1  1  1      

7. Marianne Möller (kd) fd 
(m) 

1  1  1      

8. Kerstin Möller    (kd) fd (m) 1  1  1      

     Yvonne Andersson (m) 1 (from § 132)     1     

     Solveig Börjesson (m) x          

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

9.  Robert Bull         (v) fd (c) 1 1    1     

10.  Georg Strömbom (c) 1 1    1     

       Frank Holvik (c) x          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1    1     

12. Benita Nilsson (l) 1 1    1     

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1    1     

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1    1     

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

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 (ej § 125) 1    1     

      Lennart Rosén    (m) fd (l) 1 1    1     

      Vakant                   (l) -          

17. Magne Hallberg (kd) 1  1  1      

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1  1  1      

19. Rolf Persson    (m) fd (kd) 1 1    1     

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) x          

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) 1  1  1      

21. Rosalie Sanyang (s) 1  1  1      

22. Rikard Larsson (s) 1  1  1      

23. Anette Johannessen    (s)  1  1  1      
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 128 § 132  

 ej närv       —  Ja    Nej  Avst   Ja  Nej Avst  Ja   Nej Avst 

24. Benny Halldin (s) 1  1  1      

25. Maud Hultberg (s) 1  1  1      

26. Jan Berndtsson (s) 1  1  1      

27. Annica Johansson (s) 1  1  1      
 

28. Klaes Lundin Eide (s) -          
      

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      Bert-Inge Nordberg (s) 1  1  1      

      Helena Jonsson (s) -          

 Björn Sporrong (s) x          

 Lars-Olof Henriksson   (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 1    1     

30. Thomas Collberg  (v) -          

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1  1  1      

 

32. Anna Wängborg       (mp) -          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) 1  1  1      

      Carl Bloom                 (mp) -          

33. Martin Johansson  
                                   (-) fd (sd) 

1 1    1     

34. Rikard Simensen (sd) 1  1   1     

35. Thord Jansson (sd) 1  1   1     

36. Christer Olsson (sd) 1  1   1     

 Zaid Liveland       (-) fd (sd) -          

 Jenn Johansson (sd) x          

37. Gert Kjellberg (tp) 1   1  1     

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1   1  1     

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1   1  1     

40. Andreas Hansson (tp) 1   1  1     

41. Veronicka Eriksson (tp) 1   1  1     

 Robert Berntsson (tp) x          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 40 16 19 5 16 24 0    
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