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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Bengt-Arne Andersson (M) och Rikard 
Larsson (S) att tillsammans med ålderspresident och ordförande justera 
dagens mötesprotokoll. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153 

Beslut om avsteg från kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från kommunfullmäktiges 
arbetsordning, § 44 avseende dokumentation med hjälp av bild- och 
ljud av kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Reservation 
Benny Andersson (S) anmäler reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktiges 
sammanträden dokumenteras med hjälp av bild- och ljudupptagning, 
som sedan publiceras på kommunens webbplats i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 

Vid dagens sammanträde förekommer ingen dokumentation i enlighet 
med § 44, varpå fullmäktige tar ställning till avsteg från 
arbetsordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ej ska göra avsteg 
från arbetsordningen och att sammanträdet ska ajourneras till annan 
sammanträdesdag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om fullmäktige vill göra avsteg från arbetsordningen 
eller följa Benny Anderssons (S) förslag och finner att fullmäktige ska 
göra avsteg från arbetsordningen. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att göra avsteg från arbetsordningen. 

Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

16 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från fullmäktiges 
arbetsordning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg 
 
- Fråga från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd till socialnämndens 

ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om gällande hälso- och 
sjukvårdsavtal 

 
- Fråga från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Martin Johansen (L) om vårdsamverkan 

Utgår 

- Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om solenergi
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155 

Information: SOLTAK AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
SOLTAK AB bildades hösten 2013 och året därpå beslutade fyra 
kommuner, Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet och Kungälv om 
verksamhetsövergång till SOLTAK AB. Bolaget bedriver verksamhet 
inom områdena ekonomi, HR/Lön, IT samt Projekt. 

Vid dagens sammanträde informerar vd Pertti Heina om verksamheten 
och dess utveckling under åren. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156 

Val av kommunfullmäktiges ordförande 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Robert Mattsson (C) till 
kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium ska utses vid mandatperiodens första 
sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår Robert Mattsson (C) som 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Rikard Larsson (S) föreslår Rosalie Sanyang (S) som 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Beslutsgång 
Omröstning begärs omgående. 

Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter. 

Robert Mattsson (C) får 26 röster. 

Rosalie Sanyang (S) får 15 röster. 

Robert Mattsson (C) väljs till kommunfullmäktiges ordförande. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157 

Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Gun Alexandersson Malm (L) till 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium ska utses vid mandatperiodens första 
sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår Gun Alexandersson Malm (L) som 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 

Rikard Larsson (S) föreslår Rosalie Sanyang (S) som 
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 

Beslutsgång 
Omröstning begärs omgående. 

Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter. 

Gun Alexandersson Malm (L) får 26 röster. 

Rosalie Sanyang (S) får 15 röster. 

Gun Alexandersson Malm (L) väljs till kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158 

Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Rosalie Sanyang (S) till 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium ska utses vid mandatperiodens första 
sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår Rosalie Sanyang (S) som 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159 

Överlämnande av ordförandeskapet 

Sammanfattning 
Ålderspresident Bo Bertelsen (M) överlämnar ordförandeskapet till 
Robert Mattsson (C). 

Robert Mattsson (C) tackar å presidiets vägnar för förtroendet att leda 
fullmäktige och tackar ålderspresidenten för sin tjänstgöring. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160 

Val av ledamöter och ersättare i valberedningen till och 
med 2026-10-14 (1+1) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till valberedningen till och med 2026-10-14: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Gunnemar Olsson (L)  Inger Larsson Möller (L) 
Bengt-Arne Andersson (M) Kristina Nyckelgård (M) 
Anette Johannessen (S)  Göran Hermansson (S) 
Magne Hallberg (KD)  Reidun Lorentzon (KD) 
Christer Wrangsten (V)  Alma Sibrian (V) 
Andreas Hansson (TP)  Gert Kjellberg (TP) 
Robert Mattsson (C)  George Strömbom (C) 
Fredrik Siladji Dahne (MP) Olof Wängborg (MP) 
Rikard Simensen (SD)  Thord Jansson (SD) 
 
2. Välja Gunnemar Olsson (L) till ordförande i valberedningen. 
 
3. Välja Anette Johannessen (S) till vice ordförande i valberedningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja ny valberedning till och med 2026-10-14. 

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti 
representerat i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Samtliga partier avger sina nomineringar till ledamöter och ersättare. 

Martin Johansen (L) föreslår Gunnemar Olsson (L) som ordförande. 

Rikard Larsson (S) föreslår Anette Johannessen (S) som vice ordförande. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 161 

Begäran om entledigande från Inger Forsberg Bergstam 
från uppdraget som nämndeman 

2022/278 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Inger Forsberg Bergstam från 
uppdraget som nämndeman. 
 
Sammanfattning 
Inger Forsberg Bergstam har begärt entledigande från uppdraget som 
nämndeman. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-09-20 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162 

Val av nämndeman (M) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Thomas Hjelmgren (M) till nämndeman.  
 
Sammanfattning 
Inger Forsberg Bergstam har entledigats från uppdraget som 
nämndeman. Fyllnadsval ska därför ske. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Thomas Hjelmgren (M) som 
nämndeman. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163 

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2022 

2022/256 

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

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2022 uppgår till +98,1 mkr. 
Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma 
period som uppgår till +8,5 mkr. Resultatet motsvarande period 
föregående år uppgick till +69,4 mkr. 

Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och 
med augusti är 92 procent. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +96,0 mkr 
mot budgeterat +14,3 mkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 162 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 134 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-27 
Tjörns kommuns delårsrapport augusti 2022  
Översiktlig granskning - Delårsrapport per 2022-08-31 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
 
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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 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164 

Förslag till sammanträdesdagar 2023 för 
kommunfullmäktige 

2022/239 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdagar 
för 2023 enligt upprättat förslag: 

26 januari 
23 februari 
23 mars 
20 april 
17 maj 
15 juni 
21 september 
19 oktober 
16 november 
14 december 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2023 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdesdagarna är 
avstämda gentemot regionfullmäktige och regionstyrelsens 
fastställda sammanträdesdagar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 163 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 135 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Förslag på sammanträdesdagar 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165 

Redovisning av partistöd 2021 

2020/241 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av 
kommunalt partistöd för 2021. 

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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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 2021 
har ingivit redovisningar (bifogas). Redovisningarna med 
tillhörande granskningsrapporter överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 164 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 136 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisningar av kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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§ 166 

Antagande av Färdplan - länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

2021/303 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Färdplan – länsgemensam 
strategi för en god och nära vård, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska 
bidra till utveckling i Västra Götalandsregionen inom områdena 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 
Planen beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 165 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 138 
Socialnämnden 2022-06-22, § 123 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 240 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 219 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 207 
Socialnämnden 2021-10-27, § 211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-09 
Färdplan – länsgemensam strategi för en god och nära vård, bilaga 1 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 167 

Antagande av nytt hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser 

2021/301 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att ingå nytt hälso- 
och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och 
samarbete mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen när det gäller vård av personer som har behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommun och region.  

Inför en ny avtalsperiod har förslag till nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal tagits fram. Till avtalet har bifogats fyra 
överenskommelser som rör områden där kommuner och regioner 
enligt lag är skyldiga att samverka/komma överens.  

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser träder i kraft den 1 januari 2023. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i ärendet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 166 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 137 
Socialnämnden 2022-06-22, § 122 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 239 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 218 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-18, § 206 
Socialnämnden, 2021-10-27, § 21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-09 
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 1. 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, bilaga 2.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
att ingå nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson 
Malms (L) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 168 

Antagande av Informationssäkerhetspolicy för Tjörns 
kommun 

2021/141 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta Informationssäkerhetspolicy. 

2. Kommunstyrelsen får utfärda kommunövergripande riktlinjer 
inom området informationssäkerhet. 

Sammanfattning 
Förslag till ny informationssäkerhetspolicy har upprättats. 
Betydelsen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ökar i 
takt med omvärldsförändringar, till exempel snabb 
digitaliseringstakt och ökade cyberhot. Förslaget som utarbetats 
innehåller kommunens viljeinriktning och övergripande mål och 
tar sikte på de närmaste 3–5 åren. Särskild vikt läggs vid ökad 
medvetenhet inom organisationen, reservrutiner och 
riskbedömningar. 

Ärendet har remitterats till kommunens nämnder och bolag där 
en majoritet tillstyrker eller har inga invändningar mot förslaget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 167 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 139 
Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 41 
Tjörns Bostads AB 2022-05-25, § 43 
Socialnämnden 2022-05-24, § 102 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-25, § 50 
Tjörns Måltids AB 2022-05-19, § 34 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-02, § 58 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20, § 106 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 63 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 131 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 134 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Informationssäkerhetspolicy – förslag daterad 2022-07-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) och Martin Johansen (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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§ 169 

Försäljning av mark- och vattenområde del av Sunna 
1:498 samt direktiv till Tjörns Kommunala Förvaltnings 
AB och Tjörns Hamnar AB 

2018/84 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Avslå Kyrkesunds båthamnsförenings ansökan om att förvärva del 

av Sunna 1:498. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att ingå 
arrendeavtal med föreningen. 
 

Sammanfattning 
Kyrkesund båthamnsförening har ansökt om att förvärva det 
mark- och vattenområde som föreningen idag nyttjar som 
småbåtshamn.  

Marken utgörs av hamn- och vattenområde och en eventuell 
försäljning ska därför beslutas av kommunfullmäktige enligt 
”Policy/Riktlinjer vid försäljning/arrende av mark, fastigheter 
samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag”. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 168 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 140 
Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 44 
Kommunstyrelsen 2018-03-08, § 36 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-07 
Karta, bilaga 1 
Ansökan, bilaga 2 
Brev till Tjörns kommun 2022-09-14, bilaga 3 
Kompletterande underlag från föreningen, bilaga 4 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 19:58 – 20:01. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. Avslå Kyrkesunds båthamnsförenings ansökan om att förvärva del 
av Sunna 1:498. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att ingå 
arrendeavtal med föreningen. 

 
Martin Johansen (L), Björn Möller (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår 
att kommunfullmäktige ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) och Bo 
Bertelsens (M) förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170 

Översyn och upphävande av styrdokument 

2022/258 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva följande dokument: 

1. Handlingsplan vid kränkande särbehandling, KF 2002-11-18, § 138. 

2. Information/anvisningar gällande Bisysslor i Tjörns kommun, KF 
2004-12-09, § 129. 

3. Personalpolicy vid konkurrensutsättning, KF 2005-06-16, § 79. 

4. Policy vid omställning och övertalighet i samband med verksamhets 
förändringar – anställningstrygghet, KF 1996-04-25, § 87. 

5. Normalpensionsreglemente för heltidssysselsatta kommunalt 
förtroendevalda, KF 2006-09-14, § 82. 

6. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18), KF 2018-12-13, § 198. 

7. Beredskapsplan för VA- och avfallsverksamheten, KF 2000-10-02, § 
128. 

Sammanfattning 
HR-avdelningen genomför ett arbete med att se över 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges gällande 
styrdokument.  

Åtta styrdokument har identifierats som inaktuella. 

HR- avdelningen föreslår därmed att dessa styrdokument 
upphävs. 

Utöver HR-avdelningens styrdokument föreslås en obsolet 
beredskapsplan för VA-verksamheten upphävas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 141 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) och Bengt-Arne Andersson (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
VA-avdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171 

Delegering av ansvar för tillsyn av försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter samt revidering av 
socialnämndens reglemente 

2022/259 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Delegera ansvaret för tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter till socialnämnden. 

2. Fastställa reviderat reglemente för socialnämnden, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 trädde Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att 
detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer 
tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna 
kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer 
produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på 
varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart 
meddelande med information om förbudet mot att sälja eller 
lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 
år. 

Socialnämnden har via ordförandebeslut (bilaga 3) 2022-09-13 
föreslagit att nämnden utses till ansvarig nämnd för tillsynen, 
samt att nämndens reglemente revideras i enlighet med beslutet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 170 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 142 
Socialnämnden (ordförandebeslut) 2022-09-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-14 
Reglemente för socialnämnden, bilaga 1 
Reglemente för socialnämnden med markerade ändringar, bilaga 2 
Ordförandebeslut socialnämnden, bilaga 3 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172 

Redovisning av ej färdigberedda motioner oktober 2022 

2022/279 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

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

2021: 13 motioner har ännu inte beretts färdigt. 

2022: 10 motioner har ännu inte beretts färdigt. 

En komplett förteckning över motioner som inte beretts färdigt i 
oktober 2022 återfinns i tjänsteutlåtande 2022-10-13. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla förvaltningens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om att utlysa klimatnödläge 

2021/280 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har i en 
motion till kommunfullmäktige den 8 september 2021 yrkat att: 

- att kommunfullmäktige utlyser klimatnödläge 

- att Tjörns kommun inför fossilförbud senast 2030 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram 
en tydlig handlingsplan med förslag på konkreta styrmedel för 
hur den årliga minskningen av dessa utsläpp ska gå till. 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram 
en klimatplan som bygger på anpassning inför de förändringar 
som ofrånkomligt kommer att ske i form av ökad nederbörd, 
torka, havsnivåhöjning och brist på livsmedel, inklusive 
vatten. 

Sedan motionen väcktes har beslut fattats, och åtgärder 
genomförts, i syfte att lyfta kommunens klimatarbete. Från och 
med mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunstyrelsens 
förvaltning. Syftet med avdelningen är att kommunen ska kunna 
arbeta mer långsiktigt, strategiskt och samordnat med 
hållbarhetsfrågorna. En konsult har anlitats för att ta fram en 
koldioxidbudget som visar med vilken fart vi ska fasa ut 
kommunens utsläpp och beslut om att arbeta fram en klimat- och 
energistrategi finns. Med den nya avdelningen startar nu ett 
långsiktigt arbete med att samla resurser och hitta 
samverkansformer både på strategisk och operativ nivå för att 
kraftsamla kring klimat- och hållbarhetsarbetet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 171 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 143 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 179 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-08 
Motion 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) och Martin Johansen (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, att motionen anses besvarad. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
att motionens första och andra att-sats enligt nedan bifalls, i övrigt att 
motionen är besvarad: 

- att kommunfullmäktige utlyser klimatnödläge 
- att Tjörns kommun inför fossilförbud senast 2030 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) och 
Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Gert Kjellbergs (TP) och Martin Johansens (L) 
förslag väljs till huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) förslag mot Tanja Siladji 
Dahnes (MP) förslag. Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs till motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Gert Kjellbergs (TP) och Martin Johansens (L) 
huvudförslag mot Rosalie Sanyangs (S) motförslag. Gert Kjellbergs (TP) 
och Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) och Martin Johansens (L) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

18 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Gert Kjellbergs (TP) och Martin Johansens (L) förslag väljs. 

32



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 

Fråga från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om gällande hälso- och sjukvårdsavtal 

2022/286 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har ställt en fråga till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om gällande hälso- och 
sjukvårdsavtal, enligt följande: 

”Under en interpellationsdebatt den 21 maj 2021 önskade du 
återkomma med informationen om på vilket mandat / enligt vilken 
delegation vår förvaltning valt att åsidosätta gällande hälso- och 
sjukvårdsavtal som fastställts av kommunfullmäktige?  

En fråga som fortsatt är aktuell då vi har medborgare som hamnat i 
kläm.  

Tacksam om information kunde förmedlas.” 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-10-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 

Fråga från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
vårdsamverkan 

2022/285 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om vårdsamverkan, enligt följande: 

”21 maj 2021 svarade du på en interpellation angående Tjörns 
kommuns ställningstagande som part i befintligt hälso- och 
sjukvårdsavtal med regionen.  

Då löd svaret ”Det viktigaste nu är att poängtera att vi är med, även 
fortsättningsvis ska vara med samt att denna process flyter på och att 
våra medborgare som behöver vård inte hamnar i kläm på grund av 
administrativa gränser.” 

Idag har vi medborgare som suttit i kläm i närmare 200 dagar och 
konsekvensen av detta är en dyr och ohälsosam sjukhusvistelse. Du har 
även senast i KS röstat mot förslaget till nytt avtal som är i linje med 
framtagen färdplan för god och nära vård. 

Anser du idag att du agerat i enlighet med svarets intention och att det 
svaret skall anses vara trovärdig?” 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-10-20 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 153 § 173  

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1   1      

2.  Inga-Lill Hast (m) 1 1   1      

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

4.  Robert Windelstrand (m) 1 1   1      

5.  Claes Jansson (m) 1 1   1      

6.  Kristina Nyckelgård (m) 1 1   1      

     Yvonne Andersson (m) x          

     Mikael Appenborn (m) -          

     Rolf Persson  (m) -          

7.  Robert Mattsson (c) 1 1   1      

8.  George Strömbom (c) -          

     Svante Blidberg (c) 1 1   1      

     Henry Hermansson (c) x          

9. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1   1      

10. Martin Johansen (l) 1 1   1      

11. Peter Andersson (l) 1 1   1      

12. Christina Ericson (l) 1 1   1      

13. Gunnemar Olsson (l) -          

     Ewa-Lena Svensson  (l) 1 1   1      

     Mats Johansson  (l) -          

     Benita Nilsson  (l) -          

14. Martina Gullbrandsson (kd) 1  1   1     

15. Björn Möller (kd) 1  1   1     

16. Sofia Freij     (kd) 1  1   1     

17. Magne Hallberg (kd) 1  1   1     

18. Jörgen Myrberg (kd) 1  1   1     

     Kerstin Möller  (kd) -          

     Christoffer Lorentsson  (kd) x          

     Marianne Möller  (kd) -          

19. Ludwig Andréasson (s) 1  1   1     

20. Anette Johannessen (s) 1  1   1     

21. Rikard Larsson (s) 1  1   1     

22. Emma Lennholm (s) 1  1   1     
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 153 § 173  

 ej närv       
— 

 Ja    Nej  Avst   Ja  Nej Avst  Ja   Nej Avst 

23. Peter Bäcklund (s) 1  1   1     

24. Marieanne Berndtsson (s) 1  1   1     

25. Göran Hermansson (s) 1  1   1     

26. Rosalie Sanyang (s) 1  1   1     
 

27. Benny Halldin (s) 1  1   1     
      

28. Maud Hultberg (s) -          

    Benny Andersson (s) 1 (tom § 165)  1        

    Mona-Lisa Dahlberg  (s) 1 (from § 166)     1     

    Jan Berndtsson  (s) x          

    Kerstin Gunneröd  (s) x          

    Klaes Lundin Eide  (s) -          

29. Alma Sibrian  (v) -          

30. Thomas Collberg (v) 1 1    1     

    Jeanette Lagervall  (v) 1 1    1     
 

    Christer Wrangsten  (v) x          
 

31. Tanja Siladji Dahne   (mp) 1  1   1     

    Jan Holmgren                 (mp) -          

    Carolin Bengtsson          (mp) -          

32. Thord Jansson  (sd) 1 1   1      

33. Rikard Simensen  (sd) 1 1   1      

34. Christer Olsson  (sd) 1 1   1      

35. Bertil Ahlstrand  (sd) 1 1   1      

36. Jenn Johansson            (sd) -          

    Margareta Jansson  (sd) 1 1   1      

    Anders Westlund  (sd) -          

    Kennie Wilund   (sd)  -          

37. Gert Kjellberg  (tp) 1 1   1      

38. Cyril Esbjörnsson  (tp) 1 1   1      

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1 1   1      

40. Andréas Hansson  (tp) 1 1   1      

41. Christofer Nicklasson   (tp) 1 1   1      

  Veronicka Eriksson   (tp) x          

  Peter Gustavsson   (tp) -          

  Robert Berntsson   (tp) x          

Summa: 41 25 16 0 23 18 0    
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