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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Bengt-Arne Andersson (M) och Rikard 
Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens 
mötesprotokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 

- Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) 
- Begäran om entledigande från Siv Ogeman (S) från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige 
- Begäran om entledigande från Susanne Landgren (M) från 

uppdraget som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet 
Älv & Kust 

 
Utgår: 
 
- Redovisning av resultat från medborgardialoger kopplat till 

Framtida skolstruktur 
- Val av ersättare i socialnämnden (M) 
- Val av god man vid lantmäteriförrättningar (S) 
- Val av nämndeman (S) 
- Svar på interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om motivering 
till ställningstagande vid behandling av motionen för fria 
mensskydd – Återkallad av interpellanten 

- Svar på interpellation från Anna Wängborg (MP) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
motivering till ställningstagande vid behandling av motionen för 
fria mensskydd – Återkallad av interpellanten 

- Svar på interpellation från Anna Wängborg (MP) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om 
motivering till ställningstagande vid behandling av motionen för 
fria mensskydd – Återkallad av interpellanten 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186 

Val av styrelseledamot i SOLTAK AB 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Robert Mattsson (C) till styrelseledamot i 
SOLTAK AB. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska tillsätta den vakanta platsen som styrelseledamot i 
SOLTAK AB. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår Robert Mattsson (C) som styrelseledamot i 
SOLTAK AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187 

Val av styrelsesuppleant i Renova AB och Renova Miljö 
AB 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Rikard Larsson (S) som styrelsesuppleant i 
Renova AB och Renova Miljö AB. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse en styrelsesuppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB. Göteborgsregionens valberedning har tidigare upprättat ett 
förslag till val av styrelse, där mandat fördelats utifrån valresultat för 
respektive parti vid en sammanläggning av valresultatet i de delägande 
kommunerna (exklusive Göteborg). För Tjörns kommun har GRs 
valberedning föreslagit Anders G Högmark (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår Anders G Högmark (M) som 
styrelsesuppleant i Renova AB och Renova Miljö AB. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår Rikard Larsson (S) som styrelsesuppleant i 
Renova AB och Renova Miljö AB. 

Beslutsgång 
Omröstning begärs omgående. 

Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av samtliga 40 tjänstgörande ledamöter. 

Anders G Högmark (M) får 13 röster. 

Rikard Larsson (S) får 21 röster. 

6 blanka röster. 

Rikard Larsson (S) väljs som styrelsesuppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188 

Val av två representanter till Sjöfartens Utbildnings 
Institut (SUI) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Gunnemar Olsson (L) och Lena Eriksson till 
representanter i Sjöfartens Utbildnings Insititut. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun har två representanter i styrelsen för Sjöfartens 
Utbildnings Institut (SUI). Nuvarande kommunjurist besitter det ena 
uppdraget, men frånträder detta på grund av ledighet. Den andra 
platsen är vakant, men har tidigare bemannats av dåvarande 
kommunchef. Fyllnadsval ska därför ske. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår Gunnemar Olsson (L) och förvaltningschef 
Lena Eriksson som representanter i Sjöfartens Utbildnings Institut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189 

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Carl Bloom (MP) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Olof Wängborg (MP) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Wängborg (MP) föreslår Carl Bloom (MP) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår Magnus Gullbrandsson (TP) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Omröstning begärs omgående. 

Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av samtliga 40 tjänstgörande ledamöter. 

Carl Bloom (MP) får 10 röster. 

Magnus Gullbrandsson (TP) får 8 röster. 

22 blanka röster. 

Rikard Larsson (S) väljs som styrelsesuppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190 

Val av ersättare i valnämnden (C) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Svante Blidberg (C) som ersättare i 
valnämnden. 
 
Sammanfattning 
Bengt Andersson (C) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
valnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 62 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår Svante Blidberg (C) som ersättare i 
valnämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191 

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ludwig Andreasson (S) till ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
John Sporrong (S) har entledigats från uppdraget som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 158 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår Ludwig Andreasson (S) som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Lena Palmer (S) och Kerstin Gunneröd (S) 
till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Linnea Sporrong (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. Ludwig Andreasson (S) har även valts in 
som ordinarie ledamot i nämnden, varpå två fyllnadsval ska ske.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 192 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 159 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår Lena Palmer (S) och Kerstin Gunneröd (S) 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 

Val av två ersättare i valberedningen (S) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Anette Johannessen (S) och Göran 
Hermansson (S) som ersättare i valberedningen. 
 
Sammanfattning 
Christy Whiddon (S) och John Sporrong (S) har entledigats från 
uppdragen som ersättare i valberedningen. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 157 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 158 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår Anette Johannessen (S) och Göran 
Hermansson (S) som ersättare i valberedningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (S) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Christer Ekman (S) till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Christy Whiddon (S) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 157 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår Christer Ekman (S) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 

12



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 195 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Göran Hermansson (S) som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Christer Ekman (S) har valts in som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Fyllnadsval för ersättarplats ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 194 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår Göran Hermansson (S) som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196 

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2021 

2021/262 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns 
delårsbokslut per augusti 2021. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2021 uppgår till + 69,4 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +2,7 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +41,0 mkr. Prognosen för 
helårsresultatet visar på ett resultat om +59,0 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en prognostiserad 
positiv avvikelse på +53,7 mkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 175 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Delårsbokslut augusti 2021 Tjörns kommun 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Översiktlig granskning - Delårsrapport per 2021-08-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Gert Kjellberg (TP), Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla förvaltningens förslag. 

Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M), Maud Hultberg (S) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benny Halldins (S) med 
fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ja-röst för Benny Halldins (S) med fleras förslag. 

Nej-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
18 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

23 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 197 

Återremitterat ärende: Förslag om att ta fram åtgärder för 
budget i balans inom kommunstyrelsen 

2021/272 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Notera helårsprognosen i delårsbokslut augusti 2021. 

2. Med hänvisning till helårsprognosen föreligger inget 
ytterligare behov av åtgärder för budget i balans. 

Sammanfattning 
Vid beslut om delårsbokslut april 2021 beslutade 
kommunfullmäktige att återremittera kommunstyrelsens förslag: 
kommunstyrelsen uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina 
angivna budgetramar 2021. 

Utifrån den negativa helårsprognosen i april har återhållsamhet 
präglat verksamheten, stor återhållsamhet avseende externa 
utredningar och försiktighet vid tillsättning av tjänster. 
Kommunstyrelsens helårsprognos för augusti 2021 visar på en 
budget i balans varför inga ytterligare åtgärder tas fram.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 176 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 167 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 131  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 198 

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2020 

2019/298 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av 
kommunalt partistöd för 2020. 

Sammanfattning 
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier som 
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen 
ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd 
(bifogas) som bland annat behandlar frågan om redovisningens 
innehåll. 
 
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni 
året efter räkenskapsåret (1 januari – 31 december).  

Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och 
följer upp om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger 
det brister ska kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska överlämna 
redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret. 
 
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in 
till kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan 
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå 
för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt 
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för 
avsett ändamål.  
 
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i 
samband med det årliga beslutet om utbetalning av partistödet för 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

det kommande räkenskapsåret. Beslutet ska fattas av fullmäktige 
senast den  
31 december före räkenskapsåret. 

Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2020 
har ingivit redovisningar (bifogas). Redovisningarna med 
tillhörande granskningsrapporter överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 177 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 168 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisningar av kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 199 

Förslag till sammanträdesdagar 2022 för 
kommunfullmäktige 

2021/240 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdagar 
för 2022 enligt upprättat förslag: 

27 januari 
24 februari 
24 mars 
21 april 
19 maj 
16 juni 
22 september 
20 oktober 
17 november 
15 december 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2022 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdesdagarna är 
avstämda gentemot regionfullmäktige och regionstyrelsens 
fastställda sammanträdesdagar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 178 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 169 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Förslag på sammanträdesdagar 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200 

Antagande av pensionspolicy Tjörns kommuns 
förtroendevalda 

2020/220 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta pensionspolicy för 
förtroendevalda, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har upprättat förslag till reviderad 
pensionspolicy för förtroendevalda. Revideringarna (gulmarkerat 
i bilaga) som genomförts gentemot det ursprungliga förslaget 
(rödmarkerat i bilaga) avser punkt 2.2.2 Ekonomiskt 
omställningsstöd, primärt kopplat till samordning och 
utbetalningstid. 

Förändringarna som föreslås träda ikraft berör inte befintliga 
förtroendevalda med fast arvode som i dagsläget går på tidigare 
antagna pensionsbestämmelser, se exempelvis OPF-KL 18. 

Ärendet har återemitterats till förvaltningen för utredning av 
frågan om det ekonomiska omställningsstödet kan samordnas 
med ersättning som inte är förvärvsinkomst. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 183 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 174 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 153 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 4 
Arvodesberedningen 2021-03-15, § 4 
Arvodesberedningen 2021-02-03, § 4 
Arvodesberedningen 2020-12-15, § 4 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 196 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Förslag till pensionspolicy för förtroendevalda, bilaga 1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 201 

Antagande av Trafikstrategi 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta Trafikstrategi 2035 som aktiverande styrdokument för 
kommunen enligt bifogat förslag. 

2. En revidering ska ske ett år efter den nya översiktsplanens 
antagande. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur. Projektet initierades 2016 och 
har sedan omfattat förstudie med kommunintern remissomgång 
2017, invånardialog, utredningsarbete och formulering av 
strategier 2018-2019, regional remissomgång 2020 och bearbetning 
av handlingar inför antagande 2021.  

Resultatet från projektet är Trafikstrategi 2035 samt Trafikprogram 
2035 som härmed lämnas över för politiskt antagande. 

Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande 
inriktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. 
Tidshorisonten för dokumentet är 2035 och styrdokumentet ska 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 184 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 175 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
Socialnämnden §60/2020-02-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
Tjörns Bostads AB §51/2017-10-19 
Socialnämnden 2017-10-16 
Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-05-10 
Kommunstyrelsen 2016-06-02 
Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott 2016-05-18 
Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt 
inom kommunen och externt med regionala aktörer och 
grannkommuner, samt i dialog med företagare, föreningar och 
privatpersoner. Kommunens projektorganisation har inkluderat 
tjänstepersoner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Politisk styrgrupp har utgjorts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan 
presidiepost har vid ett par tillfällen bjudits in till 
samverkansmöten inom projektet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Trafikstrategi 2035 
Trafikprogram 2035 
Projektrapport På Väg, med underbilagor: 

• Remissredogörelse På Väg 2020-11-12 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 2019-07-05 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 2018-12-10 
• Sammanställning SHIFT-diskussion 2018-12-10 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 2018-01-05 
• Remiss Förstudie 2017-05-24 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige
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§ 202 

Antagande av Trafikprogram 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta Trafikprogram 2035 som aktiverande styrdokument för 
kommunen. 

2. En revidering ska ske ett år efter den nya trafikstrategins 
antagande. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur. Trafikstrategin är sedan 
några år prioriterad bland kommunens budgetmål. Projektet 
initierades 2016 och har sedan omfattat förstudie med 
kommunintern remissomgång 2017, invånardialog, 
utredningsarbete och formulering av strategier 2018-2019, regional 
remissomgång 2020 och bearbetning av handlingar inför 
antagande 2021.  

Projektresultatet har inför antagande delats in i Trafikstrategi 2035 
respektive Trafikprogram 2035. Båda dokumenten antas av 
kommunfullmäktige. Trafikstrategin innehåller politiska mål och 
övergripande inriktningar för utveckling av kommunens 
trafiksystem. Trafikprogrammet innehåller preciserade riktlinjer 
och aktiviteter för fortsatt arbete med målstyrning i enlighet med 
trafikstrategin. Båda dokumenten har målhorisont 2035, och 
aktualiseras varje mandatperiod. Uppföljning av genomförande 
sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 185 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 176 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
Socialnämnden §60/2020-02-26 
Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
Tjörns bostads AB §51/2017-10-19 
Socialnämnden 2017-10-16 
Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-05-10 
Kommunstyrelsen 2016-06-02 
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott 2016-05-18 
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt 
inom kommunen och externt med regionala aktörer och 
grannkommuner, samt i dialog med företagare, föreningar och 
privatpersoner. Kommunens projektorganisation har inkluderat 
tjänstepersoner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Politisk styrgrupp har utgjorts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan 
presidiepost har vid ett par tillfällen bjudits in till 
samverkansmöten inom projektet. 

 

26



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Trafikstrategi 2035 
Trafikprogram 2035 

Projektrapport På Väg, med underbilagor: 
• Remissredogörelse På Väg 201112 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 190705 
• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 181210 
• Sammanställning SHIFT-diskussion 181210 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 180105 
• Remiss Förstudie 170524 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, med revidering av punkt två där det 
förtydligas att programmet ska revideras ett år efter trafikstrategins 
antagande. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Martin Johansens (L) förslag. 
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Kommunfullmäktige
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§ 203 

Redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 2021 

2021/318 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska två gånger varje år få redovisat de 
motioner som inte har beretts färdigt. 

2019: En motion har ännu inte beretts färdigt. Motionen 
återremitterades av fullmäktige 2021-03-25 för vidare utredning av 
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen behandlas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21. 

2020: En motion har ännu inte beretts färdigt. Motionen 
återremitterades av kommunstyrelsen 2021-09-09 till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning. 

2021: 23 motioner har ännu inte beretts färdigt. 

En komplett förteckning över motioner som inte beretts färdigt i 
oktober 2021 följer: 

Motion om energioptimering inom byggnation. 

Dnr: 2019/393-225. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. 
Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-10-21. 

Motion om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng. 
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Kommunfullmäktige
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Dnr: 2020/343-319. 

Anmäldes: 2021-01-28. 

Motionär: Gert Kjellberg (TP). 

Status: Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-07 att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 
för närmare utredning. 

Motion om langebockar. 

Dnr: 2021/44-872. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har återremitterat av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-05-20. Kommunkansliet har 
remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

Motion om Agenda 2030 organisation. 

Dnr: 2021/46-410. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Status: Motionen inväntar beredning av kommunkansliet, 
där man inväntar verkställande av en tidigare bifallen 
motion om organisering av förebyggande arbete. 

Motion om Klimatet 2030. 

Dnr: 2021/48-410. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 
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Status: Motionen inväntar beredning av kommunkansliet, 
där man inväntar verkställande av en tidigare bifallen 
motion om organisering av förebyggande arbete. 

Motion om kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar. 

Dnr: 2021/60-321. 

Anmäldes: 2021-03-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden. Yttrande har nu 
inkommit och kommunkansliet ska bereda motionen. 

Motion om skönhetsråd. 

Dnr: 2021/121-871. 

Anmäldes: 2021-04-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 
Yttranden har nu inkommit och kommunkansliet ska 
bereda motionen. 

Motion om husbilsplatser. 

Dnr: 2021/158-315. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 
Yttranden har nu inkommit och kommunkansliet ska 
bereda motionen. 

Motion om att tillgängliggöra friluftsmålen. 

30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr: 2021/147-315. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har i första hand remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden och därefter 
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har i 
dagsläget ej behandlat ärendet. 

Motion om tillitsbaserad hemtjänst. 

Dnr: 2021/160-732. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till socialnämnden. 
Yttrande har nu inkommit och kommunkansliet ska 
bereda motionen. 

Motion om arbetskläder till förskolans personal. 

Dnr: 2021/159-028. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden. Yttrande har nu inkommit och 
kommunkansliet ska bereda motionen. 

Motion om fria arbetskläder för omsorgspersonal. 

Dnr: 2021/161-028. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Alma Sibrian (V). 
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Status: Motionen har tidigare remitterats till socialnämnden. 
Yttrande har nu inkommit och kommunkansliet ska 
bereda motionen. 

Motion om att skrota det som kallas ”hälsoschema”. 

Dnr: 2021/162-012. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Alma Sibrian (V), Thomas Collberg (V) samt Robert 
Bull (V) fd (C). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till socialnämnden. 
Yttrande har nu inkommit och kommunkansliet ska 
bereda motionen. 

Motion om Agenda 2030 förvaltning. 

Dnr: 2021/165-410. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Tanja Siladji Dahne (MP) och Anna Wängborg (MP). 

Status: Motionen inväntar beredning av kommunkansliet, 
där man inväntar verkställande av en tidigare bifallen 
motion om organisering av förebyggande arbete. 

Motion om offentliga toaletter. 

Dnr: 2021/167-338. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden som i dagsläget ej 
behandlat ärendet. 

Motion om aktivitetspark. 
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Dnr: 2021/166-812. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt 
Tjörns Bostads AB. Samtliga instanser har i dagsläget 
ej behandlat ärendet. 

Motion om historia och konst på elskåp. 

Dnr: 2021/192-866. 

Anmäldes: 2021-06-17. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden. Yttrande har nu inkommit och 
kommunkansliet ska bereda motionen. 

Motion om att stärka demensvården. 

Dnr: 2021/194-743. 

Anmäldes: 2021-06-17. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har tidigare remitterats till socialnämnden. 
Yttrande har nu inkommit och kommunkansliet ska 
bereda motionen. 

Motion om hundbad. 

Dnr: 2021/190-334. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 
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Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om hundpark. 

Dnr: 2021/232-829. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om kostnadsfria måltider för lärare. 

Dnr: 2021/224-622. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om kostnader för icke lagstadgad verksamhet inom 
kommunen. 

Dnr: 2021/261-042. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om att Tjörns kommun ska införa Vandringens dag andra 
lördagen i september. 

Dnr: 2021/266-814. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 
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Motion om cykelplan 2.0. 

Dnr: 2021/275-312. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Motion om att utlysa klimatnödläge. 

Dnr: 2021/280-410. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Status: Motionen har ännu inte beretts av kommunkansliet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår 
att kommunfullmäktige ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 204 

Förslag till namnändring av valdistrikten Skärhamn 1, 
Skärhamn 2, Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 
och Valla 3 

2021/289 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att de rubricerade valdistriktens 
namn ändras till Södra Skärhamn, Norra Skärhamn, Kållekärr, 
Stenkyrka, Myggenäs, Valla, Höviksnäs-Hakenäset. 

Sammanfattning 
Av Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och 
valnämndens arbete med valgeografi och mandat framgår att ett 
valdistrikts namn ska beskriva det område som avses. En person 
med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses 
bara genom att läsa namnet. Löpnummernamn enligt formen 
”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.  

Med anledning av ovanstående vill Länsstyrelsen föreslå 
kommunen att se över namnen på följande valdistrikt: Skärhamn 
1, Skärhamn 2, Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 och Valla 
3. Länsstyrelsen har inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att 
kommunen har bättre förutsättningar att bedöma vilka 
förändringar som är lämpliga. Länsstyrelsen avser inte att 
självmant fatta beslut om namnbyte på kommunens valdistrikt 
men uppmanar kommunen att komma in med förslag på nya 
namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå vilka 
områden som avses. 

Förslag till nya namn är Södra Skärhamn, Norra Skärhamn, 
Kållekärr, Stenkyrka, Myggenäs, Valla, Höviksnäs-Hakenäset. 
Länsstyrelsen ska, efter förslag från kommunfullmäktige, besluta 
om nya namn senast den 1 december. 

Tidigare beslut 
Valnämnden 2021-10-06, § 2 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§ 205 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) angående fritidskort för 
skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Införa fritidskort för ungdomar under 2022 inom 
åldersgruppen 13-19, motsvarande Västtrafiks produkt ”Fritid 
1 läsår vardagar 14-24 + helg/lov 00-24”. 

2. Fritidskortet ska vara förenat med en avgift motsvarande 500 
kronor. 

3. Införa ett högkostnadsskydd om 1000 kronor per familj. 

4. Fritidskortet ska vara förenat med godkännande från 
målsman. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ansvar för att verkställa 
beslutet. 

6. Genomförandet ska ske i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden. 

7. Beslutet gäller under förutsättning att ekonomiska medel för 
uppdraget tillförs i kommande beslut om budget 2022. 

8. Nyttjandegraden av korten skall ses över och återrapporteras till 
kommunstyrelsen inför nästkommande period. 

9. Översyn av avgiften skall göras inför ny period. 

10. Med anledning av ovanstående är motionen besvarad och 
avslutad. 

Reservation 
NN/parti reserverar sig till förmån för NNs förslag.(Vid skriftlig gör 
hänvisning till slutet på § ) 
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Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående 
fritidskort för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 
beslutat att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper 
fritidskortet ska gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att införa fria 
fritidskort för ungdomar under 2022. En pant om 100 kronor ska 
erhållas, samt att målsmans intygande krävs. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för uppdraget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 179 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 170 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thord Jansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med tillägg att man inför ett 
högkostnadsskydd om 1000 kronor per familj. 

Martin Johansen (L), Martin Johansson (-) fd (SD), Gert Kjellberg (TP) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Thord Janssons (SD) förslag. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, med följande ändring: 

- Punkt 2 avseende avgift stryks 
- Punkt 3 kompletteras med att intresseanmälan ska ske 

Maud Hultberg (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag, bortsett från punkt 2 och 3 som ställs under 
proposition. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med det. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Thord Janssons (SD) förslag mot Björn Möllers (KD) 
fd (M) förslag avseende punkt 2; 500 kronor avgift eller ingen avgift. 
Thord Janssons (SD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Thord Janssons (SD) förslag. 
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Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

18 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

1 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Thord Janssons (SD) förslag väljs. Björn Möllers (KD) fd (M) förslag 
avseende punkt 3; att en intresseanmälan ska göras, faller därmed per 
automatik. 
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§ 206 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om fritidskort för ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med 
hänvisning till att kommunstyrelsen i en tidigare väckt motion på 
samma tema föreslagit att fritidskort för ungdomar införs. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 
Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 
beslutat att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper 
fritidskortet ska gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen har parallellt med handläggningen av den aktuella 
motionen även behandlat en annan motion på samma tema. 
Inriktningen har varit att föreslå ett positivt utfall, att ungdomar 
ska erbjudas fritidskort, förenat med en pant motsvarande 100 
kronor och målsmans intyg. Eftersom det finns en viss 
problematik i att ha två beslutsärenden på samma tema finns en 
teoretisk risk för motstridiga beslut. Förvaltningen har således valt 
att föreslå att den motion som först väckts, från Martin Johansson 
(-) fd (SD), ska innehålla beslutsmeningar förenat med införandet 
av fritidskort. Den aktuella motionen från Alma Sibrian (V) 
föreslås vara besvarad, men hänvisning till svaret på motionen 
från Martin Johansson (-) fd (SD). 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 171 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Alma Sibrians (V) 
förslag. Kommunstyrelsens förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Alma Sibrians (V) förslag. 

Omröstningsresultat 
27 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunstyrelsens förslag väljs. 
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§ 207 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om byggnation av hyresrätter 

2020/209 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Bifalla motionens första att-sats: kommunen ska avsätta mark 
för hyresrätter. 

2. Avslå motionens resterande förslag. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) 
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av 
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet 
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp 
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med 
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med 
byggande i egen regi.  

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för 
klargörande av vad som menas med byggande i egen regi. Alma 
Sibrian (V) har därefter förtydligat att förslaget i punkten 3 syftar 
till att kommunen tillsammans med TBAB ska prioritera 
byggnation av hyresrätter samt att TBAB ska låta uppföra 
byggnaderna. 

Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken 
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En 
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa 
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det 
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.  

Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra 
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
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bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 20 
000 innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet 
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs 
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 181 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 172 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Motion från Alma Sibrian (V) 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, med ändringen att punkt tre enligt nedan 
stryks med anledning av att styrelseordförande för Tjörns Bostads AB 
vid sammanträdet redovisat bolagets planer för byggnation: 
Kommunfullmäktige uppdrar Tjörns Bostads AB att till 
kommunfullmäktige redovisa vilka planer för byggnation man har. 

Martin Johansson (-) fd (SD) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Gert Kjellbergs (TP) förslag mot motionärens förslag. 
Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för motionärens förslag. 
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Omröstningsresultat 
38 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

3 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
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§ 208 

Svar på motion från Benny Halldin (S) och Björn Möller 
(KD) fd (M) om vatten- och avloppsverksamheten på 
Tjörn 

2021/105 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar på motionen. 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
socialdemokraterna samt Björn Möller (KD) fd (M) reserverar sig till 
förmån för Benny Halldins (S) förslag. 

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) och Björn Möller (KD) f.d. (M) har lämnat in en 
motion angående vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn. I 
huvudsak syftar motionen till åtgärder för att sänka kommunens VA-
kostnader och motverka ytterligare VA-taxehöjningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslagit att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens svar i 
tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23, enligt följande: 

”Samhällsbyggnadsnämnden håller i sak med motionärerna 
gällande vilka principer som bör gälla för VA-verksamheten: att 
VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader, att VA-taxan inte 
ska stiga mer än konsumentprisindex samt att verksamhetens 
kostnader inte ska täckas av skattekollektivet.  

Dock anser nämnden att åtgärder för att möta dessa principer inom den 
nuvarande planperioden (5 år) vidtagits och att vidare åtgärder inte är 
nödvändiga. 

Som grund för detta vill samhällsbyggnadsnämnden peka på de 
översyner och tillhörande justeringar av VA-taxan som genomförts 
under 2019 och 2020.  

2019 gjordes en första genomgång i verksamheten som omfattade 
översyn av egna kostnader och investeringsbehov. En rad åtgärder 
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gjordes inom organisationen samt på den aktuella investeringsplanen. 
Därefter togs ett förslag fram om justering av taxan. Beslutet som 
fattades innebar att en höjning av VA-taxan med hälften av den 
föreslagna höjningen samtidigt som ytterligare uppdrag gavs att se 
över verksamhetens ekonomi.  

Under 2020 genomfördes därmed ytterligare genomlysning av 
verksamheten, investeringsplanen samt kvalitetssäkring av intäkter. 
Som del i denna genomlysning analyserades särskilt möjligheten till 
ökade intäkter för processvatten. En analys gjordes av alla investeringar 
inom planperioden (5 år) vilket resulterade i att ca 80 miljoner kronor 
minskades inom planerade investeringar. De investeringar som nu 
finns för VA-verksamheten är av karaktären måsten och nödvändiga 
investeringar för att klara verksamheten. Inom verksamheten har även 
ett analysverktyg för ekonomin införskaffats vilket ger oss möjligheten 
att simulera ekonomin för den aktuella planperioden. 

Den nu gällande VA-taxan bygger på att verksamheten, inklusive 
investeringskostnaderna, bär sina egna kostnader. 

2019 blev samhällsbyggnadsnämnden en egen nämnd efter att 
under flera år varit en sektor under kommunstyrelsen. Under 
nämndens första år bildades VA-utskottet, som bereder 
samhällsbyggnadsnämndens strategiskt viktiga VA-ärenden. VA-
taxan har beretts i VA-utskottet för att därefter beredas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan 
kommunfullmäktige slutligen beslutade i frågan. Vid dessa 
tillfällen har den ekonomiska genomlysning som skett inom VA-
verksamheten presenterats.  

Ett arbete med att förnya och revidera nuvarande VA-plan är 
påbörjad. VA-planen ska tydliggöra både utmaningar och 
möjligheter för VA-verksamheten på längre sikt, där det 
ekonomiska perspektivet är en viktig del som påverkar de förslag 
som tas fram.”  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
besvarad. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 182 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 173 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 245 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 96 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande samhällbyggnadsförvaltningen 2021-08-23 
Motion 2021-05-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen, 
med ändring av sista att-satsen, att återrapportering av detta arbete 
sker senast under maj månad 2022 till kommunfullmäktige. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) 
med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag. 

Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. 
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§ 209 

Svar på interpellation från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars 
Carlsson (M) om ställplatser för husbilar 

2021/276 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen behandlas på 
nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
ställplatser enligt följande: 

”Handelsmännen på Sveriges vackraste Ö bara väntar på en mer ökad 
och breddad Turism för årets alla månader. Många med mig pratar vitt 
och brett om att värna om småföretagare och turism. Frågan många 
ställer sig är då ”Vad gör kommunen åt det”? 

Husbilsägandet är en marknad som ökar både i Sverige och utomlands. 
Detta är en väldigt köpstark publik som dessutom är mycket flexibel. 

En attraktiv ställplats innebär oftast att det finns tillgång till: el, 
färskvatten samt tömning av gråvalen och latrin. Ryktet om en bra 
ställplats sprider sig lika fort som motsatsen. 

Jag driver denna fråga beroende på att jag bland annat tycker många 
fler skall få möjligheten att få se och uppleva vår vackra Ö Tjörn. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden: 

Hur prioriterat är detta med ställplatser 

Planeras det ställplatser på Tjörn” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-08-26 
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§ 210 

Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om heltidsresan 

2021/284 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen behandlas på 
nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
heltidsresan, enligt följande: 

”Till vår kännedom har kommit att Fackförbundet kommunal på Tjörn 
har framfört önskan att få träffa socialnämnden ledamöter för att ha en 
dialog kring Hälso-schemat som införts, vilket Socialnämndens 
arbetsutskott har avböjt. 

Orsaken är bland annat följande: 

Nu lyfter heltidsresan vi kommer under hösten att göra en utvärdering 
samt en Slutlig utvärdering i början av 2022. Det är viktigt att man 
slutför projektet innan man gör ändringar. 

Med anledning av att heltidsresan införts utan hänsyn till personalens 
delaktighet och utan analys för konsekvenser, och att det är ohållbara 
scheman både på kortare och lång sikt. 

Det handlar från småbarnsmamma eller pappa, mormor eller farmor, 
äldre som är över 60 som försöker orka jobba till pensionen vilket är 
omöjligt för många, de väljer i stället att bli fattig pensionärer eller 
jobba på timmar. 

Med anledning av ovanstående frågar vi följande: 

Hur många årsarbetare har ni fördelat till varje verksamhet för att 
kunna höja sysselsättning till heltid? 
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Har ni redan planerat erbjuda deltider igen om ni inte kan hantera hur 
man inför en bra struktur? 

Kommer ni att ta ansvar för personalens hälsa och sätta in resurser för 
ett hållbart arbetsschema? 

När ska nattpersonalen få tillbaka sina 10 timmars nattpass?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-09-17 
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§ 211 

Revisionsrapport: Granskning av beslutsuppföljning 

2021/106 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Notera informationen. 
2. Överlämna rapporten till kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande. 

 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning avseende 
fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten överlämnas till 
berörda nämnder för besvarande. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 
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§ 212 

Revisionsrapport: Granskning av kommunstyrelsens 
samordningsansvar och uppsiktsplikt 

2021/316 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Notera informationen. 
2. Överlämna rapporten till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens 
samordningsansvar och uppsiktsplikt. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen för besvarande. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av kommunstyrelsens samordningsansvar och 
uppsiktsplikt  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa 

2021/277 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om första linjens 
verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa, med följande 
yrkanden: 

- Att en översyn görs av hur det ser ut med tillgängligheten till 
skolsköterskor och skolkuratorer inom Tjörns kommun. 

- Att i översynen ska även elever, alternativt vårdnadshavare 
tillfrågas om tillgängligheten till sköterskor och kuratorer. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
flexibel barnomsorg gynnar jämställdheten - ett 
framgångsrecept för en attraktivare kommun 

2021/313 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om flexibel 
barnomsorg som gynnar jämställdheten – ett framgångsrecept för en 
attraktivare kommun, med följande yrkanden: 

- Att kartlägga behovet av barnomsorg på obekväma arbetstider och 
lyfta fram vilka hinder som finns att tillgodose behovet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd SD) om 
vårdhund inom kommunens verksamheter 

2021/298 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om vårdhund 
inom kommunens verksamheter, med följande yrkanden: 

- Att socialnämnden med berörda nämnder utreder hur ett 
vårdhundsteam kan införas i kommunens verksamheter. 

- Att socialnämnden med berörda nämnder gör en intresseförfrågan 
bland kommunens personal att bilda ett vårdhundsteam. 

- Att genom information göra kommunens invånare uppmärksam om 
vårdhundens roll och verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-30 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216 

Anmälan av interpellation från Robert Bull (V) fd (C) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen 
(L) om trafiksituationen i Häggvall 

2021/319 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
trafiksituationen i Häggvall. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund: 

Jag lämnade till fullmäktige 2021-04-22 in en motion om behovet 
av att åtgärda trafiksituationen för vid Häggvallskolan och vid 
övergången av väg till Ica Nära Höviksnäs. Farliga 
trafiksituationer uppkommer dagligen, inte minst när skolbarn 
skall korsa vägen och i närheten av parkeringsplats 
Häggvallskolan. 

Förslagen i motionen bifölls av kommunfullmäktige. 

Min fråga är: 

Vad har kommunen gjort sedan motionen antogs av fullmäktige? 

När förväntas åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid 
Häggvallskolan och vid övergången 

Ica Nära enligt kommunfullmäktiges beslut vara genomförda?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-10-08 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217 

Begäran om entledigande från Siv Ogeman (S) från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

2021/325 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Siv Ogeman (S) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
Siv Ogeman (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2021-10-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 218 

Begäran om entledigande från Susanne Landgren (M) 
från uppdraget som ersättare i styrelsen för 
Samordningsförbundet Älv & Kust 

2021/326 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Susanne Landgren (M) från uppdraget 
som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust. 
 
Sammanfattning 
Susanne Landgren (M) har begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2021-10-14 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 196 § 205 § 206 

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1  1  1   1   

2.  Lars Carlsson (m) 1  1  1   1   

3.  Susanne Landgren (m) 1 (from § 191)  1  1   1   

4.  Anders G Högmark (m) 1  1  1   1   

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

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

7. Marianne Möller (kd) fd 
(m) 

-          

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

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1  1  1   1   

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

9.  Robert Bull         (v) fd (c) 1 (tom § 207) 1    1   1  

10.  Georg Strömbom (c) 1  1  1   1   

       Frank Holvik (c) -          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1  1  1   1   

12. Benita Nilsson (l) 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   

      Ewa-Lena Svensson (l)  1  1  1   1   

      Lennart Rosén    (m) fd (l) -          

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1 1    1  1   

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1    1  1   

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

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) 1  1  1   1   

      Jörgen Myrberg (kd)   -          

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

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 196 § 205 § 206 

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

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) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1    1   1  
      

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      Bert-Inge Nordberg (s) 1 1    1   1  

      Helena Jonsson (s) -          

 Björn Sporrong (s) x          

 Siv Ogeman   (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 (tom § 207) 1    1   1  

30. Thomas Collberg  (v) 1 1    1   1  

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

-     
 

    

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1    1   1  

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) 1 1    1   1  

      Carl Bloom                 (mp) -          

33. Martin Johansson  
                                   (-) fd (sd) 

1  1  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) -          

 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) x          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 41 18 23 0 22 18 1 27 14 0 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 207 § 208  

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1   1      

2.  Lars Carlsson (m) 1 1   1      

3.  Susanne Landgren (m) 1 (from § 191) 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) 

-          

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

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1 1   1      

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

9.  Robert Bull         (v) fd (c) 1 (tom § 207)  1        

10.  Georg Strömbom (c) 1 1   1      

       Frank Holvik (c) -          

       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) 1 1   1      

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 1   1      

      Lennart Rosén    (m) fd (l) -          

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1 1    1     

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1    1     

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

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) 1 1   1      

      Jörgen Myrberg (kd)   -          

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 

§ 207 § 208  

 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) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1    1     
      

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      Bert-Inge Nordberg (s) 1 1    1     

      Helena Jonsson (s) -          

 Björn Sporrong (s) x          

 Siv Ogeman   (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 (tom § 207)  1        

30. Thomas Collberg  (v) 1  1   1     

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

-     
 

    

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1   1      

      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 (sd) -          

 Jenn Johansson (sd) -          

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: 41 38 3 0 25 14 0    
 

64


	Protokoll förstasida
	Beslut KF 2021-10-21
Val av protokollsjusterare (Protokollet föreslås justeras 27/10 kl 17:00)
	Beslut KF 2021-10-21
Fastställande av dagordning
	Beslut KF 2021-10-21
Val av styrelseledamot i SOLTAK AB
	Beslut KF 2021-10-21
Val av styrelsesuppleant i Renova AB och Renova Miljö AB
	Beslut KF 2021-10-21
Val av två representanter till Sjöfartens Utbildnings Institut (SUI)
	Beslut KF 2021-10-21
Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (MP)
	Beslut KF 2021-10-21
Val av ersättare i valnämnden (C)
	Beslut KF 2021-10-21
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S)
	Beslut KF 2021-10-21
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)
	Beslut KF 2021-10-21
Val av två ersättare i valberedningen (S)
	Beslut KF 2021-10-21
Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (S)
	Beslut KF 2021-10-21
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
	Beslut KF 2021-10-21
Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2021-10-21
Återremitterat ärende: Förslag om att ta fram åtgärder för budget i balans inom kommunstyrelsen
	Beslut KF 2021-10-21
Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2021-10-21
Förslag till sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige
	Beslut KF 2021-10-21
Antagande av pensionspolicy Tjörns kommuns förtroendevalda 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2021-10-21
Antagande av Trafikstrategi 2035
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KF 2021-10-21
Antagande av Trafikprogram 2035
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KF 2021-10-21
Redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8

	Beslut KF 2021-10-21
Förslag till namnändring av valdistrikten Skärhamn 1, Skärhamn 2, Stenkyrka 1, Stenkyrka 2, Valla 1, Valla 2 och Valla 3
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2021-10-21
Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) angående fritidskort för skolungdomar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KF 2021-10-21
Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för ungdomar
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2021-10-21
Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KF 2021-10-21
Svar på motion från Benny Halldin (S) och Björn Möller (KD) fd (M) om vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KF 2021-10-21
Svar på interpellation från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om ställplatser för husbilar
	Beslut KF 2021-10-21
Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) till socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om heltidsresan
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2021-10-21
Revisionsrapport: Granskning av beslutsuppföljning 
	Beslut KF 2021-10-21
Revisionsrapport: Granskning av kommunstyrelsens samordningsansvar och uppsiktsplikt 
	Beslut KF 2021-10-21
Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
	Beslut KF 2021-10-21
Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om flexibel barnomsorg gynnar jämställdheten - ett framgångsrecept för en attraktivare kommun
	Beslut KF 2021-10-21
Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd SD) om vårdhund inom kommunens verksamheter
	Beslut KF 2021-10-21
Anmälan av interpellation från Robert Bull (V) fd (C) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om trafiksituationen i Häggvall
	Beslut KF 2021-10-21
Begäran om entledigande från Siv Ogeman (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
	Beslut KF 2021-10-21
Begäran om entledigande från Susanne Landgren (M) från uppdraget som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust
	Omröstningsprotokoll KF 2021-10-21 (1)
	Sida 1
	Sida 2

	Omröstningsprotokoll KF 2021-10-21 (2)
	Sida 1
	Sida 2


