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 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 

Val av justeringspersoner 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Bengt-Arne Andersson (M) och Rosalie 
Sanyang (S) att tillsammans med ordförande justera dagens 
mötesprotokoll. 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
29. Renova AB - granskning av verksamhetsåret 2021 
30. Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
återhämtningsbonus 
31. Fråga från Alma Sibrian (V) ställd till socialnämndens ordförande 
Gun Alexandersson Malm (L) om policy för ovaccinerad personal 
 
Utgår: 
 
19. Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om politikerhandbok 
 
Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig skriftligt mot 
beslutet att behandla ärendena 13–15 på dagens sammanträde. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Jäv 
Magne Hallberg (KD) och Martina Gullbrandsson (KD) anmäler jäv vid 
behandlingen av Benny Halldins (S) förslag om ärende 13-15 och deltar 
ej i debatt eller beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Benny Halldin (S) föreslår att följande ärenden ska utgå från dagens 
sammanträde: 

13. Beslut om att entlediga ledamot tillika ordförande i Tjörns Bostads 
ABs styrelse 

14. Val av ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB 

15. Val av 1:e vice ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendena 13-15 ska kvarstår eller utgå från 
dagens sammanträde och finner att de ska kvarstå på dagordningen.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendena ska kvarstå på dagordningen. 

Nej-röst för att ärendena ska utgå från dagordningen. 

Omröstningsresultat 
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

18 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendena ska kvarstå på dagordningen. 

Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare från 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig enligt: 

”Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot att 
kommunfullmäktige överhuvudtaget beslutar att ta upp ärende § 13 
och därtill följande § 14 och § 15 på sammanträdet. 

Skäl för reservationen: 

1. På den godkända dagordningen var ärendet rubricerat som ”Beslut 
att entlediga ledamot tillika ordförande i Tjörns Bostads AB´s 
styrelse”. Något sådant ärende har inte beretts inför 
Kommunfullmäktiges sammanträdde. Att därför ta upp detta 
ärende till behandling kan inte ses annat än som en juridisk 
felaktighet och en politisk provokation av kommunfullmäktiges 
ordförande. 

2. Det underlag som fanns under punkten och som behandlats på 
Kommunstyrelsen är ett initiativärende från Gert Kjellberg om att 
avsätta hela styrelsen på grund av misskötsel. Detta ärende kom 
upp som ett anmälningsärende på Kommunstyrelsens möte 2022-01-
13. Att som Kommunstyrelsen felaktigt gjorde nämligen att fatta ett 
beslut om hur man skall hantera ett initiativärende på samma 
sammanträdde som det anmäls skapar inte förutsättningarna för en 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

korrekt beredning av frågan. Att Kommunstyrelsens felaktigt har 
hanterat frågan rättfärdigar inte Kommunfullmäktige att fortsätta 
med denna felaktiga hantering.”
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige som ska utses vid valet 2022 

2022/8 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Antalet ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige ska vara 41. 

2. Antalet ersättare ska uppgå till minst hälften av ledamöterna.  

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen ska kommunfullmäktige 
bestämma hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet 
ska bestämmas till ett udda antal och minst 
21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare eller 
därunder 
31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade (och i regioner med 
140 000 röstberättigade) 
41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade.  
 
Tjörn kommun hade 12 922 röstberättigade den 1 mars 2021. 
 
Beslutet om antalet ledamöter ska vara Valmyndigheten tillhanda 
senast 2022-02-28. 

Tidigare beslut 
Valnämndens beslut 2022-01-12, § 3 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Benny Andersson (S), Gert Kjellberg (TP), George Strömbom (C), Bengt-
Arne Andersson (M), Thomas Collberg (V), Björn Möller (KD) fd (M) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla valnämndens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att antalet ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige ska vara 31. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benny Anderssons (S) 
med fleras förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Martin Johansson (-) fd (SD) anmäler protokollsanteckning enligt 
följande: 

”Det här borde ha gjorts för länge sen. Det finns ingen anledning att ha 
tio fler ledamöter än vad man behöver ha enligt kommunallagen. Det 
kostar bara pengar. 

Demokratin följer vi i alla fall, eftersom det är procentuellt uppdelat på 
ledamöterna. Vi hade följt kommunallagen och de flesta runtom i 
Sveriges kommuner har redan gått ner från 41 till 31 ledamöter i 
fullmäktige, så det är inget som är konstigt med det här. och alldeles för 
många ledamöter är tysta under debatterna, då många är bara endast 
knapptryckare. 

Enligt min mening går det att spara minst 200 000 kronor om året på att 
minska den politiska organisationen i fullmäktige. 

Pengar som kan läggas på lärare eller fler händer inom vården i stället. 

Jag betonar att det är viktigt att även politikerna då drar sitt strå till 
stacken i besparingstider. 

Med tanke på att vi jobbar med effektiviserar hela tiden i hela 
kommunen, gäller det även att se över effektiviseringar på oss 
politiker.” 

Beslutet skickas till 
Valmyndigheten 
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§ 4 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2021 

2021/339 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per 31 
augusti 2021 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning 
Södra Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2021. Förbundets resultat för perioden 
januari-augusti 2021 är negativt och uppgår till -7 055 tkr. Prognos för 
2021 är ett balanskravsresultat om 1 188 tkr. Det prognostiserade 
resultatet för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till 
-9 300 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte 
är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen har 
beslutet om. De finansiella målen som formulerats av direktionen 
bedöms komma att uppfyllas. Revisorerna har uppmanat direktionen 
att fastställa mer relevanta finansiella mål för verksamheten och 
bedömer att de utifrån redovisningen i delårsbokslutet inte kan uttala 
sig om förbundet vid årets slut kommer att ha uppnått 
inriktningsmålen. Delårsrapporten bedöms uppfylla i allt väsentligt 
kraven enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 230 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 
2021 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport  
KPMGs granskning av SBRF delårsrapport  
Protokoll från Direktionen 2021-10-14, § 85 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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§ 5 

Antagande av avgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

2021/217 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa avgifter enligt 8 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen 
(2001:453) i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Avgifterna i punkt 2, 3 och 7 i bilaga 1 ska justeras utifrån 
eventuella förändringar i 6 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstförordning (2001:937) och 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken. 

3. Avgifterna i punkt 4, 5 och 6 i bilaga 1 ska justeras enligt 
följande. Omvårdnadskostnader ska per månad uppgå till en 
tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Måltidskostnader ska per 
månad uppgå till en tolftedel av 0,7971 prisbasbelopp. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen ta ut avgift för uppehälle 
gällande vuxna som får vård och behandling för missbruk i hem 
för vård och boende (HVB) eller i familjehem. För andra stöd- och 
hjälpinsatser som inte avser vård och behandling får kommunen 
ta ut skälig ersättning.  

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till att betala 
kommunens kostnader för vård som barn bereds i annat hem än 
det egna.  

Kommunen får för vissa tjänster enligt socialtjänstlagen ta ut 
skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta de avgifter som 
ska gälla i Tjörns kommun.  
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 7 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 231 
Socialnämnden 2021-10-27, § 200 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-26, § 151 
Socialnämnden 2021-06-21, § 149 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Avgifter, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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§ 6 

Ansökan från Skärhamns IK om kommunal borgen 

2021/91 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Tjörns kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Skärhamns IK:s förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp 
om 16 800 000 kr. 

2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas 
genom rak amortering och är slutbetalda senast den 31 
december 2041. 

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

Sammanfattning 
Skärhamns IK (SIK) ansöker om kommunal borgen som säkerhet 
för banklån som ska användas till att förbättra Röahallen, enligt 
bilaga 1. 

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med 
om- och tillbyggnationen av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för 
utomhusidrott och utomhusaktiviteter. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys 
tagits fram. Riskanalysen visar på en låg risk. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 8 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 232 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 213 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 33  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Ansökan om kommunal borgen, bilaga 1 
Förslag till koncept för Röahallens framtid, bilaga 2  
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsförvaltningen, bilaga 3 
Finansieringsförslag, bilaga 4 
De fem idrotts-anläggningarna, Historik och nuläge, bilaga 5 
Skärhamns IK - Kalkyler vid en om- och tillbyggnad av hall, 
omklädningsrum mm 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP), Benita Nilsson (L), Martin Johansson (-) fd (SD), 
George Strömbom (C), Thomas Collberg (V), Rikard Simensen (SD), Bo 
Bertelsen (M), Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

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

”Att alla föreningar behandlas lika och att bidragsvillkoren är lika och 
förutsägbara. 

Att föreningarna är fria och framför allt får fokusera på sin verksamhet 
och att kommunen tar ett större ansvar för lokalerna som då också 
lättare kan samutnyttjas.   

Vi anser vidare att skolstrukturen och utbyggnaden av idrottslokaler 
vid de två mellan- och högstadienaven borde komma före satsningar på 
att varje enskild förening ska bygga sina egna lokaler. 

Dessutom är det system som Kultur- och Fritid byggt upp med borgen 
och driftskostnadsbidrag mycket dyrare än om kommunen tog egna 
lån. Räntan är mer än dubbelt så stor i detta system än om kommunen 
själv tog lånen.  Det är främst Tjörns sparbank som tjänar på denna 
modell. 

Men det är er budget som majoriteten antagit och ni har tydligen dessa 
prioriteringar i er budget, och vi vill inte sätta käppar i hjulet för någon 
idrottsförening, men vill ha denna kommentar till protokollet. 
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Beslutet skickas till 
Skärhamns IK  
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 7 

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende 
räkenskapsåret 2020 

2021/359 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende 
verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Säbygården har inkommit med årsbokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsrapport för år 2020. Utsedd 
lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns 
för räkenskapsåret 2020. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 9 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 233 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-02 
Årsbokslut Stiftelsen Säbygården 2020 
 
Jäv 
George Strömbom (C), Ewa-Lena Svensson (L) och Rosalie Sanyang (S) 
anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller beslut. 

Rikard Larsson (S) väljs till ny justeringsperson för den aktuella 
paragrafen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Säbygården 
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§ 8 

Antagande av ny investeringspolicy 

2021/372 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny 
investeringspolicy. 

Sammanfattning 
I samband med redovisningen av utvärdering av kommunens 
investeringspolicy beslutade kommunfullmäktige att en ny 
investeringspolicy skulle tas fram. De synpunkter som framkom 
vid utvärderingen har beaktats i arbetet med framtagandet av en 
ny policy. Investeringspolicyn har anpassats till 
lokalförsörjningsprocessen. En större precision har efterfrågats vid 
budgetering varför årsanslag återinförs och starttillstånd 
tidsbegränsas. Den del som avser täckning av driftskonsekvenser 
kvarstår till 80/20 som huvudregel. 

I förslag till ny policy anges en förändrad beräkning av räntan 
avseende taxefinansierad verksamhet. Beräkningen bygger på att 
alla komponenter kopplat till räntan ska beaktas. 

För att skapa tydlighet och struktur i förvaltningens arbete har 
även en tillämpning tagits fram. 

Investeringsverksamheten följs upp under året enligt kommunens 
budget- och uppföljningsprocess och sammanfattas i kommunens 
årsredovisning.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 234 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 47 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Förslag till ny investeringspolicy 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

”Socialdemokraterna vill på detta sätt fästa uppmärksamhet på den 
dåliga följsamhet som den politiska kommunledningen visar mot 
kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunfullmäktige beslöt den 20 februari 2020 att: 

1. Notera utvärderingen av kommunens investeringspolicy. 

2. En ny investeringspolicy tas fram under året. 

Att beslutet dröjt över ett år skulle vara ett mindre problem om man 
valt att beakta beslutspunkt 1. 

På frågor, i såväl Kommunstyrelse som Kommunfullmäktige, hur de 
styrande anser att denna nya policy beaktat frågor som: 

• Hur detta leder till en större tydlighet kring tillämpningen av policyn 
och om en tydlig processbeskrivning har tagits fram?  

• Hur policyn leder till ett bättre beslutsunderlag där 
kostnadsbesparingar och effektiviseringar vid investeringar tas fram 
och tydliggörs? 

• Hur policyn beaktat att för investeringar av viss karaktär behöver 
även alternativa lösningar finnas med i beslutsunderlaget?  

• Hur policyn beaktat att ett större fokus att hitta extern finansiering 
behövs?  

• Hur policyn beskriver att större investeringsprojekt behöver delas 
upp i en projekteringsfas och en genomförandefas? 
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På dessa frågor gavs inga som helst svar vilket tydligt visar de styrande 
politikernas arrogans mot kommunfullmäktiges beslut och tyvärr också 
deras okunnighet i ekonomisk styrning.”
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§ 9 

Översyn och upphävande av inaktuella styrdokument 

2021/75 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva: 

1. Handlingsplan för rehabilitering (KF 2002-11-18, § 135) 
2. Stresshantering - handlingsplan för Tjörns kommun (KF 2002-11-

18, § 139) 
3. Mångfaldspolicy Tjörns kommun (KF 2004-05-13, § 61) 
4. Missbrukspolicy (KF 1992-09-24, § 150) 
5. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (KF 2002-11-18, § 136). 

Sammanfattning 
En översyn av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
gällande styrdokument har genomförts och sex stycken 
styrdokument har identifierats som obsoleta, har ersatts med 
andra regler eller styrs numer direkt i lag. Dessa styrdokument 
föreslås därför upphävas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 235 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 10 

Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG) samt övergång av verksamhet 

2020/238 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Tjörns kommun ansöker om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). 

2. Ge direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF) i uppdrag att verka och möjliggöra för övergång av 
verksamheten till Räddningstjänsten Storgöteborg under 2022. 
Avstämningar ska kontinuerligt ske med medlemssamrådet. 

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett 
kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum av vilka ett 
flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunalförbundet 
1993. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-01/§ 206 att lämna in en 
intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). Även resterande kommuner inom Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund, Lilla Edet och Stenungsund, 
lämnade in en intresseanmälan. 

Utredningen av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i 
RSG för kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund är nu 
färdigställd och överlämnad till kommunerna, se bilaga 1. 

I samband med överlämnandet uppgav RSG att det är angeläget 
att respektive kommun inkommer med en formell 
medlemsansökan för att processen inte ska förlora kraft och 
tempo. 

Den fortsatta processen innebär även att SBRFs inriktning 
förändras under 2022, där direktionen har efterfrågat ett 
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förtydligat uppdrag från respektive kommun för att möjliggöra en 
övergång till RSG och senare avveckling av SBRF. 

Förslaget som förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen har 
arbetats fram i samråd med Lilla Edet, Stenungsund samt 
företrädare för SBRF. Beslutet omfattar den formella ansökan, 
samt ett uppdrag till direktionen i SBRF att verka och möjliggöra 
för övergång av verksamheten under 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-01, § 206 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Missiv 2021-12-22 
Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
George Strömbom (C), Martin Johansson (-) fd (SD), Björn Möller (KD) 
fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Lilla Edets kommun 
Stenungsunds kommun 
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§ 11 

Beslut om att entlediga ledamot tillika ordförande i 
Tjörns Bostads ABs styrelse 

2021/387 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare 
beredning och utredning enligt följande motivering: 
 
 extern expertis anlitas för utredningen 
 utredningen inbegriper analys av: 

- befintliga hyresavtal mellan bolaget och Tjörns kommun 
- överföringen av fastigheter från Tjörns kommun till bolaget  
- hittillsvarande förhållanden och transaktioner mellan bolaget 

och Tjörns kommun och dess skatte-, bolags-, hyresrättsliga och 
övriga konsekvenser 

- bolagets styrdokument 
- den politiska styrningen från moderbolag och kommunstyrelsen 
- övriga förhållanden som är relevanta för en bedömning av 

bolagsstyrelsens hantering  
- kostnadsökning hos barn- och utbildningsnämnden som en följd 

av sanering av lokaler vars framtid är oklar 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2022-01-10/§19 beslutat 
följande: 

1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 
(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads ABs styrelse med 
omedelbar verkan. 

2. Uppdra valberedningen att till kommunfullmäktige nominera en 
kandidat till ordförande. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att se över antalet ledamöter i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB. 

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har valberedningen 
inkommit med nominering, i enlighet med kommunstyrelsens beslut, 
varpå kommunstyrelsens andra att-sats enligt ovan, är verkställt. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-01-19, § 19 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-12-15 
Beslut från Tjörns Bostads ABs styrelse 2022-01-04, § 2 
Skrivelse från Tjörns Bostads ABs styrelse avseende underhåll av 
Bleketskolan daterad 2022-01-04 
Redogörelse från Tjörns Bostads ABs styrelsepresidium avseende 
hyresavtal för Bleketskolan daterad 2021-12-03 
 
Jäv 
Magne Hallberg (KD) och Martina Gullbrandsson (KD) anmäler jäv och 
deltar inte i överläggningar eller beslut. 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 19:45 – 19:50. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 
beredning och utredning enligt följande motivering: 

 extern expertis anlitas för utredningen 
 utredningen inbegriper analys av: 

- befintliga hyresavtal mellan bolaget och Tjörns kommun 
- överföringen av fastigheter från Tjörns kommun till bolaget  
- hittillsvarande förhållanden och transaktioner mellan bolaget 

och Tjörns kommun och dess skatte-, bolags-, hyresrättsliga och 
övriga konsekvenser 

- bolagets styrdokument 
- den politiska styrningen från moderbolag och kommunstyrelsen 
- övriga förhållanden som är relevanta för en bedömning av 

bolagsstyrelsens hantering  
- kostnadsökning hos barn- och utbildningsnämnden som en följd 

av sanering av lokaler vars framtid är oklar 
 
Rikard Larsson (S), Anna Wängborg (MP), Rosalie Sanyang (S), Thomas 
Collberg (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers 
(KD) fd (M) förslag. 
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Gert Kjellberg (TP), Bo Bertelsen (M), Martin Johansson (-) fd (SD) 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 
 
1. Bifalla kommunstyrelsens första att-sats: att entlediga Magne 

Hallberg (KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads ABs styrelse 
med omedelbar verkan. 

2. Återremittera kommunstyrelsens tredje att-sats: att se över antalet 
ledamöter i styrelsen för Tjörns Bostads AB. 

 
Gert Kjellberg (TP) föreslår även att om Björn Möllers (KD) fd (M) 
förslag vinner gehör ska motiveringen ställas under proposition. 
 
Ordförande Anders G Högmark (M) meddelar att Gert Kjellbergs (TP) 
förslag om att ställa motivering under proposition, ej kommer att 
genomföras. 

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet i enlighet med Björn Möllers (KD) 
fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

18 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet återremitteras i enlighet med reglerna för minoritetsåterremiss. 

Ordförande förtydligar att återremissen sker till kommunstyrelsen, som 
i sin tur avgör hur man hanterar och bereder dess ärenden. 
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§ 12 

Val av ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från dagens 
sammanträde, med anledning av att ärendet avseende entledigande av 
ordförande, har återremitterats. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid beslut 2022-01-13, § 19 föreslagit att 
kommunfullmäktige entledigar ordförande i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB. Med anledning av det har ett valärende tillförts 
dagordningen till dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutade enligt § 11, att återremittera frågan om 
entledigande av styrelseledamot tillika ordförande i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB, varpå den aktuella frågan om nyval utgår från dagens 
sammanträde.   
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§ 13 

Val av 1:e vice ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads 
AB 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från dagens 
sammanträde, med anledning av att ärendet avseende entledigande av 
ordförande, har återremitterats. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid beslut 2022-01-13, § 19 föreslagit att 
kommunfullmäktige entledigar ordförande i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB. Valberedningen har vid sammanträde 2022-01-26/§2 
nominerat sittande 1:e vice ordförande till uppdraget, varpå ett 
valärende för uppdraget har tillförts dagordningen till dagens 
sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutade enligt § 11, att återremittera frågan om 
entledigande av styrelseledamot tillika ordförande i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB, varpå den aktuella frågan om nyval utgår från dagens 
sammanträde.   
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§ 14 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fria arbetskläder 
och arbetsskor för omsorgspersonal 

2021/161 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första och 
tredje att-sats: 

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden: 

”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor.  

- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka 
hur många anställda som behöver specialbyggda skor för att 
förebygga skador i höfter och fotleder. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten.” 

Socialnämnden har vid behandling av motionen föreslagit att att-
sats tre ska bifallas, samt att övriga delar avslås. 
Socialförvaltningen har till nämnden redovisat att det i dagsläget 
finns en framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och 
omsorg och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
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arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 227 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 214 
Socialnämnden 2021-09-21, § 177 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Alma Sibrian (V), Magne Hallberg (KD), Martin Johansson (-) fd (SD), 
Maud Hultberg (S), Martina Gullbrandsson (KD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Anette Johannessen (S), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsen. 

Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla punkt 3 i motionen; att vårdpersonalen får arbetskläder både 
byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som kan användas i 
verksamheten, i övrigt att motionen avslås.  

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska 
bifalla Gun Alexandersson Malms (L) förslag, i andra hand att 
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med följande 
ändringsförslag: 

1. kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att tillse att 
ekonomiska resurser finns för att varje år erbjuda 
omsorgspersonal fria arbetsskor.  
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2. kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att 
undersöka hur många anställda som behöver specialbyggda skor 
för att förebygga skador i höfter och fotleder. 

3. kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att 
undersöka möjligheten till att vårdpersonalen får arbetskläder 
både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som kan 
användas i verksamheten. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Anette Johannessens (S) 
med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Anette Johannessens (S) med fleras förslag blir 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Alma Sibrians (V) med fleras förslag mot Gun 
Alexandersson Malms (L) förslag. Alma Sibrians (V) med fleras förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Alma Sibrian (V) förslag. 

Nej-röst för Gun Alexandersson Malm (L) förslag. 

Omröstningsresultat 
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

15 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

2 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Alma Sibrians (V) med fleras förslag väljs till motförslag i 
huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Omröstning har begärts mellan Anette Johannessens (S) med fleras 
huvudförslag och Alma Sibrians (V) med fleras motförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
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Ja-röst för Anette Johannessens (S) med fleras förslag. 

Nej-röst för Alma Sibrians (V) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

12 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

7 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Anette Johannessens (S) med fleras förslag väljs. 
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§ 15 

Svar på motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd 
(C) och Thomas Collberg (V) om att skrota det som kallas 
”hälsoschema” 

2021/162 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) 
har lämnat in en motion om att skrota det som kallas 
”hälsoschema”, med följande yrkanden: 

”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 

- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som 
heltidsnorm 

- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och 
att medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens 
vårdbehov”. 

Socialnämnden har vid behandling av ärendet föreslagit att 
motionen avslås. Socialförvaltningen har bland annat anfört att 
omställning till heltid som norm kräver en grundläggande 
förändring av verksamhetens organisering för att kunna planera 
verksamheten utifrån faktiska behov. En utvärdering av processen 
kring heltidsresan kommer att göras våren 2022. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 228 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 215 
Socialnämnden 2021-09-21, § 178 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 120 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Alma Sibrian (V) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Gun Alexandersson Malm (L) och Anette Johannessen (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Gun Alexandersson Malms (L) och Anette Johannessens (S) 
förslag. 

Nej-röst för Alma Sibrians (V) och Magne Hallbergs (KD) förslag. 

Omröstningsresultat 
33 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

8 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Gun Alexandersson Malms (L) och Anette Johannessens (S) förslag 
väljs. 
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§ 16 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om laddstolpar 
vid boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med 
hänvisning till trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om 
laddningsmöjligheter för fordon vid boendeparkering i Rönnäng, 
med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid 
kommunens boendeparker inom området i anslutning till 
Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-09-09 beslutat att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio 
amperestolpar för de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som 
kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-08 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till trafikenhetens 
tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. I tjänsteutlåtandet anför 
trafikenheten följande: 

”Trafikenheten har ett pågående arbete utifrån återremissens 
uppdrag.  

Under hösten har en intresseanmälan skickats ut till alla 191 
innehavare av boendeparkeringsplatser med en förfrågan om 
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intresse för att kunna ladda sin bil på sin hyrda parkering. 54 st i 
Rönnäng (av 161) och 6 st i Kyrkesund (av 30) har svarat att de 
gärna vill kunna ladda sin bil på den hyrda parkeringsplatsen. 

Redan idag är Jannes Äng förberedd med tomrör för att kunna 
förses med el till laddningsstolpar. I samband med en 
uppgradering av den uttjänta motorvärmaranläggningen vid 
Rönnängs brygga/Hamnplan skulle även dessa platser kunna ges 
liknande möjlighet. Dock behöver den turordning som idag 
används för att få tillgång till en boendeparkering ses över och 
samordnas med de som uttryckt intresse för laddplats. 

Arbete med att utreda investeringskostnad för anläggningarna 
och hur dessa sedan ska fördelas per boendeparkering pågår.” 

Kommunkansliet har inga övriga synpunkter i frågan utan 
föreslår att samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut ska 
bifallas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-01-10, § 5 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 229 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 363 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 
Motion 2020-12-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens  ordförande Lars Carlsson 
om förpackningsinsamling 

2022/10 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Frågan får ställas. 
2. Frågan är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
förpackningsinsamling, enligt följande: 

”Tjörnborna kunde i lokaltidningen läsa att den fastighetsnära 
insamlingen av förpackningar, FNI, på Dyrön har upphört vid 
årsskiftet. Vilket är djupt beklagligt. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande fråga till Ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden: 

Kommer Samhällsbyggnadsnämnden säkerhetsställa den viktiga 
samhällsservicen på Dyrön och övriga orter inom kommunen med en 
sophantering sk FNI (fastighetsnära insamling) värt namnet. 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-01-17 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens  ordförande Lars Carlsson 
om införande av fritidskort för ungdomar 

2022/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Frågan får ställas. 
2. Frågan är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
införande av fritidskort för ungdomar, enligt följande: 

”2021-10-21 beslöts det på kommunfullmäktiges sammanträde att 
bifalla motionen fritidskort för ungdomar inom åldersgruppen 13-19, 
motsvarande Västtrafiks produkt ”Fritid 1 läsår vardagar 14-24 + 
helg/lov 00-24” under 2022 och Samhällsbyggnadsnämnden skulle 
tilldelas ansvar för att verkställa beslutet. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande fråga till Ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden: 

Under vilken månad utav detta år 2022 kommer denna motion om 
fritidskort för våra ungdomar att införas. 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-01-17 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 

Anmälan av interpellation från Maud Hultberg (S) ställd 
till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om familjecentralen Måsen 

2021/345 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Maud Hultberg (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om 
familjecentralen Måsen, enligt följande: 

”Bakgrund,  

På internet (sida oppettider.org) kan man läsa följande: 

Om Familjecentralen Måsen – Tjörn 

Familjecentralen Måsen i Myggenäs på Tjörn är en mötesplats i 
samverkan mellan BVC Capioläkarhus, Barnmorskegruppen och Tjörns 
kommun. Öppettider och information: Öppna förskolan 0-6 år Öppna 
förskolan är stängd tills vidare Den 17 juni beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att säga upp hyresavtalet för öppna förskolans 
lokaler i familjecentralen Måsen. Med anledning av det är 
verksamheten stängd tills vidare” 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 

1. Vad var skälen till att stänga familjecentralen Måsen? 

2. Vilka ekonomiska konsekvenser har beslutet fått? 

3. Tycker du idag att detta var ett bra beslut?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-11-09 

37



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns 
kommun 

2022/5 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun, enligt 
följande: 

”Bakgrund,  

Tjörns kommun har landets i särklass högsta VA-taxa. Det är av yttersta 
vikt att det finns en tydlighet och transparens att VA-kollektivet bara 
bär sina egna kostnader och inte påläggs orimliga avgifter eller räntor 
från Tjörns kommun som helhet. 

Under kommunfullmäktigemötet den 16 december 2021 kunde ingen 
redogöra för hur VA-kollektivets räntebetalningar bokfördes som intäkt 
hos Tjörns kommun. 

Vidare kunde vi konstatera att VA-kollektivet inte fått någon ränta på 
innestående medel för VA-anslutningsavgifter från Tjörns kommun. 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 

1. Hur ser du på de principer som har gällt för räntedebiteringar och 
räntekrediteringar mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun? 

2. Hur redovisades VA-kollektivets räntebetalningar om intäkt hos 
Tjörns kommun under år 2020? 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3. Tycker du som högste politiskt ansvarig att Tjörns kommun sett över 
hur vi beräknar VA verksamhetens självkostnad på ett tillräckligt 
grundligt sätt?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-01-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
inventering av föreningar som erbjuder stöd för personer 
med funktionvariationer 

2021/395 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om inventering av 
föreningar som erbjuder stöd för personer med funktionsvariationer, 
med följande yrkande: 

”att Tjörns kommun gör en inventering för att fastställa vilka inom 
kommunens föreningar och organisationer som är utformade för att 
kunna ta emot och erbjuda stöd till personer med funktionsvariationer” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-12-30 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
minskad användning av fyrverkerier 

2022/2 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om minskad 
användning av fyrverkerier, med följande yrkanden: 

”Att Tjörns kommun utreder hur de kan kampanja (ev. i samverkan 
med polis och räddningstjänst) för att minska användningen av 
pyrotekniska varor (fyrverkeri) 

Att Tjörns kommun aktivt visar ansvarstagande och avsätter resurser 
för att under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med 
ljusfenomen” 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-01-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 

Anmälan av motion från Maud Hultberg (S) om 
förebyggande insatser för barn och föräldrar i form av en 
öppen förskola 

2022/6 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Maud Hultberg (S) har lämnat in en motion om förebyggande insatser 
för barn och föräldrar i form av en öppen förskola, med följande 
yrkande: 

”Att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden 
uppdraget att genom sin förvaltning ta fram en plan för skapandet av 
en öppen förskola på Tjörn, där verksamheten kan starta i januari 2023. 
Nämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till plan 
och kostnadsberäkning för vidare beslut vid kommunfullmäktiges möte 
i juni 2022.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-01-11 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 

Anmälan av motion från Anette Johannessen (S) om 
tilldelning av markanvisningar till Tjörns Bostads AB 

2022/7 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Anette Johannessen (S) har lämnat in en motion om tilldelning av 
markanvisningar till Tjörns Bostads AB, med följande yrkande: 

”Att Tjörns Bostads AB prioriteras och får samtliga markanvisningar för 
bostadsbyggande i Tjörns kommun.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-01-14 

43



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 

Nämndernas och kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapport om beslutsuppföljning 

2021/106 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar nämndernas och kommunstyrelsens svar 
till protokollet. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning avseende 
fattade beslut av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har tidigare överlämnat rapporten till nämnderna 
och styrelsen för besvarande och tar nu del av respektive svar. 

Beslutsunderlag 
Svar på revisionsrapport från nämnderna och kommunstyrelsen 
Granskning av beslutsuppföljning 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 

Renova AB - granskning av verksamhetsåret 2021 

2022/14 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar granskningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lekmannarevisorerna i Göteborgs Stad har genomfört granskning av 
Renova AB avseende verksamhetsåret 2021. Iakttagelser och 
bedömningen framgår av granskningsredogörelsen som översänts till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Granskning av verksamhetsåret 2021 – Renova AB 

45



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) 
ställd till socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) om återhämtningsbonus 

2022/32 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
återhämtningsbonus, enligt följande: 

”Miljöpartiet har på nationell nivå bidragit till beslut om 
återhämtningsbonus. Återhämtningsbonus är ett bidrag som gör 
det möjligt för regionerna och kommunerna att finansiera projekt 
som syftar till förbättrad arbetsmiljö eller till att utveckla befintliga 
arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller inom vård och 
omsorg. Detta är en viktig del i att påskynda resan mot ett hållbart 
arbetsliv samt i att öka personalens inflytande.  

Intentionen är att regioner och kommuner skall kunna söka 
medel, via Socialstyrelsen, för insatser som främjar ett hållbart 
arbetsliv.  

Ett hållbart arbetsliv är kanske en av våra viktigaste 
jämställdhetsfrågor, eftersom dessa yrken är kvinnodominerade. 

Med bakgrund i detta och bl.a. att vi står mitt i att implementera 
heltids resan uppstår frågan om vi har sökt?  

Om ja, hur mycket har vi fått och vad har bidraget använts till?  

Om nej, bör vi göra det nu.” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-01-21
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 

Fråga från Alma Sibrian (V) ställd till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om policy för 
ovaccinerad personal 

2022/31 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Frågan får ställas. 
2. Frågan är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har ställt en fråga till Gun Alexandersson Malm (L) 
om policy för ovaccinerad personal, enligt följande: 

I andra kommuner har man läst om att det finns förslag eller redan 
antagen policy för hur man ska ta ställning/hantera ovaccinerad 
personal inom vården. 

Enligt en artikel i STO-tidningen så är det i huvudsak ovaccinerade som 
söker vård och är inlagda på Kungälvs sjukhus. 

Min fråga blir: 

Har Tjörns kommun arbetat fram någon policy avseende ovaccinerad 
personal i hemtjänst, skola eller inom äldreomsorg? 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-01-25 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 2 § 11 § 14 (1) 

 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) -          

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) 

1  1   1  1   

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

     Robert Johansson (m) 1 1   1    1  

     Yvonne Andersson (m) X          

     Daniel Magnusson         (m) X          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) 1 (ej § 7) 1   1   1   

       Frank Holvik (c) X (1 § 7)          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) -          

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) 1 1   1    1  

16. Peter Andersson (l) 1 1   1    1  

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 (ej § 7) 1   1    1  

      Lennart Rosén    (m) fd (l) X (1 § 7)          

      Hans Kristensson (l) X          

17. Magne Hallberg (kd) 1 (ej § 2, 11)       1   

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 (ej § 2, 11)       1   

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

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) X (1 § 2, 11) 1   1      

      Jörgen Myrberg (kd)   X (1 § 2, 11)  1   1     

20. Benny Andersson (s) 1  1   1  1   

21. Rosalie Sanyang (s) 1 (ej § 7)  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 

§ 2 § 11 § 14 (1) 

 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) 1  1   1  1   
 

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

      Birgitta Bengtsson (s)           

      Bert-Inge Nordberg (s)           

      Helena Jonsson (s)           

 Björn Sporrong (s)           

 Lars-Olof Henriksson   (s)           

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1  1   1  1   

30. Thomas Collberg  (v) 1  1   1  1   

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1  1   1  1   

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1  1   1  1   

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      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) -          

 Zaid Liveland (sd) 1 1   1   - - - 

 Jenn Johansson (sd) X          

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) -          

 Robert Berntsson (tp) 1 1   1    1  

 Peter Gustavsson (tp) X          

 Christofer Nicklasson (tp) -          

Summa: 41 23 18 0 23 18 0 23 15 2 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 14 (2) § 15  

 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) -          

4.  Anders G Högmark (m) 1 1   1      

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

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

7. Marianne Möller (kd) fd 
(m) 

1  1   1     

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

     Robert Johansson (m) 1 1   1      

     Yvonne Andersson (m) X          

     Daniel Magnusson         (m) X          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) 1 (ej § 7) 1   1      

       Frank Holvik (c) X (1 § 7)          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) -          

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) 1 1   1      

16. Peter Andersson (l) 1 1   1      

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 (ej § 7) 1   1      

      Lennart Rosén    (m) fd (l) X (1 § 7)          

      Hans Kristensson (l) X          

17. Magne Hallberg (kd) 1 (ej § 2, 11)  1   1     

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 (ej § 2, 11)  1   1     

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

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) X (1 § 2, 11)          

      Jörgen Myrberg (kd)   X (1 § 2, 11)          

20. Benny Andersson (s) 1 1   1      

21. Rosalie Sanyang (s) 1 (ej § 7) 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 

§ 14 (2) § 15  

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

24. Benny Halldin (s) 1 1   1      

25. Maud Hultberg (s) 1  1  1      

26. Jan Berndtsson (s) 1  1  1      

27. Annica Johansson (s) 1 1   1      
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1   1      
      

      Birgitta Bengtsson (s)           

      Bert-Inge Nordberg (s)           

      Helena Jonsson (s)           

 Björn Sporrong (s)           

 Lars-Olof Henriksson   (s)           

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1  1   1     

30. Thomas Collberg  (v) 1  1   1     

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1 1   1      

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1   1      

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      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) -          

 Zaid Liveland (sd) 1  1  1      

 Jenn Johansson (sd) X          

37. Gert Kjellberg (tp) 1   1 1      

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1   1 1      

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1   1 1      

40. Andreas Hansson (tp) 1   1 1      

41. Veronicka Eriksson (tp) -          

 Robert Berntsson (tp) 1   1 1      

 Peter Gustavsson (tp) X          

 Christofer Nicklasson (tp) -          

Summa: 41 22 12 7 33 8 0    
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