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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Yvonne Andersson (M) och Rikard Larsson 
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg 
 
- Begäran om entledigande från Fanny Kivimäki (V) från uppdraget 

som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

- Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

- Fråga från Anette Johannessen (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om trafikåtgärder vid Höviksnäs 

- Anmälan av interpellation från Anette Johannessen (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt-Arne Andersson 
(M) om trafikåtgärder vid Höviksnäs 

 
Ändring 
 
P. 59 – Motionär ändras från Rikard Larsson (S) till Emma Lennholm (S) 
[Anmälan av motion från Emma Lennholm (S) om klass för anpassad 
grundskola i Tjörns kommun]
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208 

Begäran om entledigande från Alma Sibrian (V) från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

2022/348 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Alma Sibrian (V) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-12-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209 

Begäran om entledigande från Christer Wrangsten (V) 
från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

2022/338 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Christer Wrangsten (V) från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2023-2026. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-11-25 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Thomas Collberg (-) fd (V) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden för perioden 2023-2026. 
 
Sammanfattning 
Christer Wrangsten (V) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktig 2022-12-15, § 209 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Collberg (-) fd (V) föreslår sig själv som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden för perioden 2023-2026. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211 

Fasta arvoden för bolagsstyrelser under mandatperioden 
2023-2027 

2022/167 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till fasta 
arvoden för bolagsstyrelser enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2022-10-24 upprättat 
förslag till fasta arvoden för bolagsstyrelser inom Tjörns 
bolagskoncern för nästa mandatperiod, vilket kommunstyrelsen 
ställt sig bakom. Förslaget innebär en revidering av det fasta 
arvodet för presidiet i Tjörns Bostads ABs styrelse, med en höjning 
om en procentenhet. I övrigt föreslås oförändrade arvodesnivåer. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 205 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 175 
Arvodesberedningen 2022-10-24, § 5 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Förslag till fasta arvoden för bolagsstyrelser under 
mandatperioden 2023-2027, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
Tjörns Bostads AB 
Tjörns Hamnar AB 
Tjörns Måltids AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212 

Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden 
2023-2026 

2022/167 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga ledamöter och ersättare 
i Kommunfullmäktige ska erhålla mötesarvode enligt tabell i 
”Arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026” bilaga 1, 
undantaget fullmäktiges presidium som har fast arvode. 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-16, § 128 att fastställa 
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026. I samband 
med fullmäktiges behandling framkom ett tilläggsförslag om att 
fullmäktiges sammanträden skulle inkluderas i det fasta arvodet 
vid nivåer om 40 % eller högre. Av det skriftliga yrkandet som 
tillfogades protokollet framgår dock en felaktig hänvisning. 

Med anledning av ovanstående beslutade arvodesberedningen vid 
sammanträde 2022-10-24 att föreslå en revidering av 
arvodesbestämmelserna, för att tydliggöra att fullmäktiges 
sammanträdesarvoden ska inkluderas i det fasta arvodet vid 
nivåer om 40 % eller högre. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2022-12-01, att 
föreslå att samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige 
ska erhålla mötesarvode enligt tabell i ”Arvodesbestämmelser för 
mandatperioden 2023-2026” bilaga 1, undantaget fullmäktiges 
presidium som har fast arvode. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 206 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 176 
Arvodesberedningen 2022-10-24, § 7 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Reviderade arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026, 
bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
arvodesberedningens förslag, att revidera arvodesbestämmelserna för att 
tydliggöra att fullmäktiges sammanträdesarvoden ska inkluderas i det 
fasta arvodet vid nivåer om 40 % eller högre. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Gunnemar Olssons (L) förslag. 

Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

15 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

1 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. 

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

”Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att 
ändra det sakliga innehållet i ärendet.  

Skäl för reservationen: 
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 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det sakliga innehållet i ärendet beslutades av Kommunfullmäktige den 
16 juni 2022. Kommunfullmäktiges beslut var tydligt när det gäller det 
sakliga innehållet, nämligen att de som genom sitt uppdrag erhåller 
40% eller mer av heltid i ersättning från kommunen inte skulle erhålla 
extra ersättning för medverkan vid Kommunfullmäktiges möte. Det 
som blev fel var hänvisningen till rätt § i Arvodesbestämmelserna. Att 
detta var ostridigt framgick också tydligt när arvodesberedningen 
behandlade ärendet den 24 oktober 2022.    

Att Kommunfullmäktiges majoritet väljer att ändra det sakliga 
innehållet i beslutet är direkt omoraliskt och i grunden ohederligt 
hanterat. 

Speciellt som ett antal av de personer, som efter valet utsetts till de 
berörda förtroendeuppdragen och som direkt berörs av beslutet var 
med och argumenterade och sedan deltog i omröstningen om sina egna 
arvoden.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 

Fråga väckt av Socialdemokraterna avseende fast arvode 
för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika 
oppositionsråd 

2022/342 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Det saknas skäl att ändra tidigare beslut om tjänstgöringsgrad och 

ersättningsnivå för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

2. Arvodesberedningen får i uppdrag att se över uppdragen som 
kommunalråd har och därefter sätta adekvata arvoden. 

 
Sammanfattning 
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2022-11-30 behandlat väckt 
fråga av Socialdemokraterna avseende revidering av fast arvode för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd. 
Arvodesberedningen beslutade att föreslå kommunstyrelsen att avslå 
begäran med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
samt 2022-06-16. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 222 
Arvodesberedningen 2022-11-30, § 4 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag arvodesberedningen 2022-11-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med tillägg att arvodesberedningen får i 
uppdrag att se över uppdragen som kommunalråd har och därefter 
sätta adekvata arvoden. 

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Tanja 
Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anette Johannessen (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska ha ett arvode på 57,5%. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes 
(MP) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Nej-röst för Anette Johannessens (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

1 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska bifalla eller avslå Tanja 
Siladji Dahnes (MP) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla det. 
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 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 

Val av revisorer 2023-2026 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till revisorer till och med 2026-12-31: 

Anders Forsman (S) 
Dan-Tore Toresson (M)  
Staffan Mattson (L) 
Per Jensnäs (-) 
Mats Simonsson (S) 

2. Anders Forsman (S) väljs till ordförande. 
3. Dan-Tore Toresson (M) väljs till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja revisorer för åren 2023-2026.  
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har valberedningen 
inkommit med nominering av revisorer samt ordförande och vice 
ordförande. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 

Val av Valnämnd 2023-2026 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till Valnämnden till och med  

2026-12-31: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Karin Mattsson (C)  Svante Blidberg (C) 
Benny Halldin (S)  Emma Lennholm (S) 
Inger Larsson Möller (L) Hans Nilsson (L) 
Yvonne Andersson (M) Leo Taari (M) 
Rikard Simensen (SD) Thord Jansson (SD) 
Andreas Hansson (TP) Gert Kjellberg (TP) 
Christer Wrangsten (V) Vakant (V) 
Lars Andersson (KD) Daniel Ulmfelt (KD) 
Fredrik Siladji Dahne (MP) Olle Wängborg (MP) 
 

2. Karin Mattsson (C) väljs till ordförande. 
3. Benny Halldin (S) väljs till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja ny Valnämnd till och med 2026-12-31. 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har valberedningen 
inkommit med nominering av ledamöter och ersättare samt presidium. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216 

Val av Arvodesberedning 2023-2026 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till Arvodesberedningen till och med  

2026-12-31: 
 
Gunnemar Olsson (L) 
Benny Halldin (S) 
Robert Windelstrand (M) 
Svante Blidberg (C) 
Rikard Simensen (SD) 
Peter Gustavsson (TP) 
Vakant (V) 
Roland Flyckt (KD) 
Carl Bloom (MP) 
 

2. Gunnemar Olsson (L) väljs till ordförande. 
3. Benny Halldin (S) väljs till vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja ny Arvodesberedning till och med  
2026-12-31. Inför kommunfullmäktiges sammanträde har 
valberedningen inkommit med nominering av ledamöter samt 
presidium. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217 

Val till gemensam Överförmyndarnämnd 2023-2026 (1+1) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till den 
gemensamma överförmyndarnämnden till och med 2026-12-31: 
 
Ledamot   Ersättare 
Karin Mattsson (C)  Göran Hermansson (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till den 
gemensamma överförmyndarnämnden till och med 2026-12-31.  
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har valberedningen 
inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 218 

Val av representanter i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal 
2023-2026 (2+2) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till 
Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal till och med  
2026-12-31: 
 
Ledamöter   Ersättare  
Jan Axelsson (SD)  Magnus Andersson (M)  
Björn Sporrong (S)   Göran Hermansson (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja representanter till Stiftelsen Hjälteby 
Samlingslokal till och med 2026-12-31. Inför kommunfullmäktiges 
behandling har valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 

Val av representanter i stiftelsen Tjörns Ishall 2023-2026 
(2+1) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till 
Stiftelsen Tjörns Ishall till och med 2026-12-31: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Robert Hermansgård (L) Annelie Andersson (SD) 
Björn Sporrong (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja representanter till Stiftelsen Tjörns Ishall 
till och med 2026-12-31. Inför kommunfullmäktiges behandling har 
valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 42 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 

Val av representanter i Tjörns Hembygdsförening 2023-
2026 (2+2) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till 
Tjörns Hembygdsförening till och med 2026-12-31: 
 
Ledamöter    Ersättare 
Kristina Ahlander (L)   Annelie Andersson (SD) 
Gerhard Bernhardsson (S)  Mona Olausson (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja representanter till Tjörns 
Hembygdsförening till och med 2026-12-31. Inför kommunfullmäktiges 
behandling har valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 33 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 221 

Val av representanter i Lars Billströms Donationsfond 
2023-2026 (2+2) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till Lars 
Billströms donationsfond till och med 2026-12-31: 
 
Ledamöter    Ersättare 
Cathrine Berntsson (L)  Dan Gustafsson (M) 
Benny Andersson (S)  Barbro Leidzén (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja representanter till Lars Billströms 
donationsfond till och med 2026-12-31. Inför kommunfullmäktiges 
behandling har valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 34 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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Kommunfullmäktige
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§ 222 

Val av huvudmän i Tjörns Sparbank 2023-2026 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer som 
huvudmän till Tjörns Sparbank till och med 2026-12-31: 

Lisa Adolfsson (L) 
Robert Hansson (L) 
Yvonne Andersson (M) 
Kristina Nyckelgård (M) 
Henry Hermansson (C) 
Mats Kristensson (C) 
Jan Axelsson (SD) 
Margareta Jansson (SD) 
Andréas Hansson (TP) 
Christofer Niklasson (TP) 
Thomas Collberg (-) fd (V) 
Jeanette Lagervall (-) fd (V) 
Anders Forsman (S) 
Anette Johannessen (S) 
Mats Simonsson (S) 
Barbro Leidzén (S) 
Jan Berndtsson (S) 
Tina Baudino (S) 
Martina Gullbrandsson (KD) 
Emelie Bergius (KD) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja huvudmän till Tjörns Sparbank till och 
med 2026-12-31. Inför kommunfullmäktiges behandling har 
valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 35 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.
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§ 223 

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar 2023-2026 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer som gode män 
vid lantmäteriförrättningar till och med 2026-12-31: 
 
Tätort 
Urban Möller (L) 
Leo Taari (M) 
Jan Berndtsson (S) 
 
Jordbruk och skogsbruk 
Urban Möller (L) 
Leo Taari (M) 
Björn Sporrong (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja gode män vid lantmäteriförrättningar till 
och med 2026-12-31. Inför kommunfullmäktiges behandling har 
valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 36 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 224 

Val av representanter i Direktionen för Tolkförmedling 
Väst (1+1) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande representanter till 
Direktionen för Tolkförmedling Väst: 
 
Ledamot   Ersättare 
Cathrine Berntsson (L)  Marieanne Berndtsson (S) 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse en ledamot och en ersättare till direktionen i 
Tolkförmedling Väst. Inför kommunfullmäktiges behandling har 
valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 37 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 225 

Nominering till styrelsen för Kommuninvest ekonomiska 
förening 2023-2026 (1+1) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige nominerar följande personer till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomiska förening till och med 2026-12-31: 
 
Ledamot   Ersättare 
Robert Mattsson (C)  Benny Halldin (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska nominera en ledamot och en ersättare till 
styrelsen för Kommuninvest till och med 2026-12-31. Inför 
kommunfullmäktiges behandling har valberedningen inkommit med 
nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 38 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 226 

Val av styrelseledamot och suppleant till SOLTAK AB 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till styrelsen 
för SOLTAK AB: 
 
Styrelseledamot  Suppleant 
Robert Mattsson (C)  Peter Bäcklund (S) 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse en styrelseledamot och en suppleant till 
styrelsen i SOLTAK AB. Inför kommunfullmäktiges behandling har 
valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 44 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 227 

Val av ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet 
Älv & Kust 2023-2026 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Yvonne Andersson (M) till 
ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse en ersättare till styrelsen för 
Samordningsförbundet Älv & Kust. Inför kommunfullmäktiges 
behandling har valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 45 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nominering.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 228 

Val av ledamot i Nordiska Akvarellstiftelsen 2023-2026 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Robert Mattsson (C) till ledamot 
i Nordiska Akvarellstiftelsen. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse en ledamot i Nordiska Akvarellstiftelsen. Inför 
kommunfullmäktiges behandling har valberedningen inkommit med 
nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 46 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nominering.  

 

27



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 

Val av styrelse till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
2023-2027 (5+5) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till styrelsen i Tjörns Kommunala 

Förvaltnings AB från 2023-03-01: 
 
Ledamöter  Suppleanter 
Martin Johansen (L)  Bertil Ahlstrand (SD) 
Thord Jansson (SD)  Svante Blidberg (C)  
George Strömbom (C) Peter Gustavsson (TP) 
Peter Bäcklund (S)  Anette Johannessen (S) 
Ludwig Andréasson (S) Martina Gullbrandsson (KD) 
 

2. Martin Johansen (L) väljs till ordförande. 
3. Thord Jansson (SD) väljs till 1:e vice ordförande. 
4. Peter Bäcklund (S) väljs till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ska 
kommunfullmäktige i Tjörns kommun utse styrelse för bolaget samt 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bolaget. 
Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året efter valet till 
kommunfullmäktige. 

Inför kommunfullmäktiges behandling har valberedningen inkommit 
med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 47 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230 

Val av styrelse till Tjörns Bostads AB 2023-2027 (5+5) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till styrelsen i Tjörns Bostads AB från  

2023-03-01: 
 
Ledamöter  Suppleanter 
Cyril Esbjörnsson (TP) Henry Hermansson (C) 
Mats Johansson (L)  Rolf Persson (M) 
Anders Johansson (M) Jenn Johansson (SD) 
Magne Hallberg (KD) Marieanne Berndtsson (S) 
Christer Ekman (S)  Rikard Larsson (S) 
 

2. Cyril Esbjörnsson (TP) väljs till ordförande. 
3. Mats Johansson (L) väljs till 1:e vice ordförande. 
4. Magne Hallberg (KD) väljs till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Tjörns Bostads AB ska kommunfullmäktige 
i Tjörns kommun utse styrelse för bolaget samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i bolaget. Mandatperioden påbörjas 
från och med den 1 mars året efter valet till kommunfullmäktige. 

Inför kommunfullmäktiges behandling har valberedningen inkommit 
med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 48 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231 

Val av styrelse till Tjörns Hamnar AB 2023-2027 (5+5) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till styrelsen i Tjörns Hamnar AB från  

2023-03-01: 
 
Ledamöter  Suppleanter 
Bo Bertelsen (M)  Björn Eskilsson (C) 
Gert Kjellberg (TP)  Lennart Rosén (L) 
Mats Johansson (L)  Christofer Niklasson (TP) 
Svante Karlsson (S)  Jan Berndtsson (S) 
Roland Flyckt (KD)  Reidun Lorentzon (KD) 
 

2. Bo Bertelsen (M) väljs till ordförande. 
3. Gert Kjellberg (TP) väljs till 1:e vice ordförande. 
4. Svante Karlsson (S) väljs till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Tjörns Hamnar AB ska kommunfullmäktige 
i Tjörns kommun utse styrelse för bolaget samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i bolaget. Mandatperioden påbörjas 
från och med den 1 mars året efter valet till kommunfullmäktige. 

Inför kommunfullmäktiges behandling har valberedningen inkommit 
med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 49 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232 

Val av styrelse till Tjörns Måltids AB 2023-2027 (3+3) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till styrelsen i Tjörns Måltids AB från  

2023-03-01: 
 
Ledamöter  Suppleant 
Birgitta Adolfsson (L) Henry Hermansson (C) 
Gunnel Lundberg (TP) Britt-Marie Magnusson (M)  
Mona-Lisa Dahlberg (S) Tomas Kjerulf (KD) 
 

2. Birgitta Adolfsson (L) väljs till ordförande. 
3. Gunnel Lundberg (TP) väljs till 1:e vice ordförande. 
4. Mona-Lisa Dahlberg (S) väljs till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Tjörns Måltids AB ska Tjörns kommun välja 
lägst två och högst fyra ledamöter samt lägst en och högst fyra 
suppleanter samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i bolaget. Orust kommun väljer en ledamot och en 
suppleant. Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året efter 
valet till kommunfullmäktige. 

Inför kommunfullmäktiges behandling har valberedningen inkommit 
med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-12-06, § 50 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nomineringar.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 

Nominering till styrelsen för Avfall Sverige 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Bengt-Arne Andersson (M) 
till uppdraget som ledamot i styrelsen för Avfall Sverige. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska nominera en ledamot till styrelsen för Avfall 
Sverige till och med 2026-12-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) föreslår att Bengt-
Arne Andersson (M) ska nomineras till ledamot i styrelsen för Avfall 
Sverige. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 

Antagande av nytt Reglemente för krisledningsnämnden 
samt följdändring av Reglemente för kommunstyrelsen 

2022/305 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta nytt reglemente för krisledningsnämnden, enligt förslag 
daterat den 4 november 2022. 

2. Fastställa ändrat reglemente för kommunstyrelsen enligt 
förslag daterat den 9 november 2022. 

3. Besluten i punkterna 1-2 träder i kraft den 1 januari 2023 då nu 
gällande reglemente för krisledningsnämnden upphör att 
gälla. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört en översyn av bestämmelserna 
rörande krisledningsnämnden. Den främsta ändringen är att det 
förtydligas att det är kommunstyrelsens ledamöter som ska utgöra 
krisledningsnämnd. Därutöver har förtydligande lagts till 
angående mandattid och att utskott eller offentliga sammanträden 
inte är tillåtet. Ändringar och nya reglementet föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2023. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 208 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15, § 182 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Reglemente för krisledningsnämnden, förslag 2022-11-04 
Reglemente för krisledningsnämnden, nu gällande 
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2022-11-09 
Markerade ändringar, paragraf 15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 235 

Val av Krisledningsnämnd 2023-2026 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till krisledningsnämnden till och med  

2026-12-31: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Martin Johansen (L)  Peter Andersson (L) 
Bo Bertelsen (M)  Bertil Ahlstrand (SD) 
Kristina Nyckelgård (M) Magnus Gullbrandsson (TP) 
Gert Kjellberg (TP)  Jeanette Lagervall (V) 
Thord Jansson (SD)  Rikard Larsson (S) 
George Strömbom (C) Niklas Andersson (KD) 
Cyril Esbjörnsson (TP) Jan Holmgren (MP) 
Peter Bäcklund (S) 
Björn Möller (KD) 
Ludwig Andréasson (S) 
Anette Johannessen (S) 
 

2. Martin Johansen (L) väljs till ordförande. 
3. Bo Bertelsen (M) väljs till 1:e vice ordförande. 
4. Peter Bäcklund (S) väljs till 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Av krisledningsnämndens reglemente framgår att kommunstyrelsens 
ledamöter ska tjänstgöra i krisledningsnämnden. Fullmäktige har nu att 
formellt välja dess ledamöter och ersättare för mandatperioden 2023-
2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) redogör för 
förslagen till ledamöter och ersättare.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 236 

Avskaffande av Rådet för hälsa och social hållbarhet 
samt överlämnande av uppgifter till, och utformning av, 
Kommunens politiska referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete 

2022/293 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Rådet för hälsa och social hållbarhet avskaffas från och med 
2023-01-01. Vid samma tidpunkt upphör rådets reglemente att 
gälla.   

2. Kommunens politiska referensgrupp kopplat till hållbarhet 
och förebyggande arbete övertar rådets uppgifter från och med 
2023-01-01.  

3. Representanter från Västra Götalandsregionen ska ingå i 
referensgruppen vid de tillfällen den gemensamt finansierade 
verksamhetsplanen för folkhälsa och social hållbarhet ska 
beslutas och slutredovisas.   

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete har beslut tagits kring att en politisk 
referensgrupp ska tillsättas från 2023-01-01. Den politiska 
grupperingen tillsätts i syfte att öka kommunikation och 
tvärsektoriell samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 
Den politiska grupperingen ska bestå av ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och 2:e vice 
ordförande i respektive nämnd och styrelse. 

För att inte skapa parallella spår föreslås att rådet för hälsa och 
social hållbarhet och dess reglemente ska upphävas och att 
referensgruppen övertar rådets uppgifter. Representanter från 
Västra Götalandsregionen föreslås ingå i den tillsatta 
referensgruppen vid de tillfällen den gemensamt finansierade 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

verksamhetsplanen för folkhälsa och social hållbarhet ska beslutas 
och slutredovisas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 209 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 184 
Rådet för hälsa och social hållbarhet 2022-11-09, § 28 
Kommunfullmäktige 2022-05-19, § 236 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-31 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 
Tjörns kommun för perioden 2021-2024 
Mailkonversation med ansvarig tjänsteperson HSNV 
Reglemente för rådet för hälsa och social hållbarhet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef avdelning för hållbarhet och förebyggande arbete 
Folkhälsostrateg, avdelningen hållbarhet och förebyggande arbete 
Anne Svensson, Regionutvecklare, Avdelning social hållbarhet, 
Koncernstab regional utveckling, Koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen, anne.m.svensson@vgregion.se 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 237 

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

2022/304 

Beslut 
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 4 ej verkställda beslut att rapportera gällande 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap. 5 eller 7 §§ SoL. 

Kommunen hade 1 ej verkställt beslut att rapportera gällande 
beviljad bostad med särskild service enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Fördelning av kön: 4 kvinnor och 1 man. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 210 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 185 
Socialnämnden 2022-10-26, § 178 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 238 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2022 

2022/302 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per 31 
augusti 2022 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt 
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2022. Förbundets resultat 
för perioden januari-augusti 2022 är negativt och uppgår till -4 029 
tkr. Förbundets prognostiserade balanskravsresultat för året 
uppgår till -4 200 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte är förenligt med de verksamhetsmässiga mål 
som direktionen har beslutat om. De finansiella målen som 
formulerats av direktionen bedöms komma att uppfyllas till 
endast 50 procent samt att verksamhetsmålen endast kommer 
uppfyllas delvis. Det grundläggande kravet att förbundet ska 
uppfylla det budgeterade resultatet beräknas inte komma att 
uppnås utan vara negativt.   

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven enligt 
den kommunala bokförings- och redovisningslagen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 211 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 183 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 2022 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport 220831 
Granskningsrapport delårsrapport per 20220831, KPMG  
Protokoll från Direktionen 2022-11-02, § 77 
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 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 

Reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

2022/333 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta föreslagen reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund. 

2. Från och med den 1 januari 2023 då Tjörns, Stenungsunds och Lilla 
Edets kommuner är medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg 
ska paragraf 4 i förbundsordningen inte tillämpas. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) har sedan 2017 
utfört räddningstjänstverksamhet åt Stenungsunds, Tjörns och 
Lilla Edets kommuner. Samtliga medlemskommuner har 
emellertid beslutat att ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG) varför SBRF ska avvecklas. Direktionen har därför för avsikt 
att på ett extra direktionsmöte fatta beslut om att föreslå en 
ändring av förbundsordningen. Den nya förbundsordningen 
innebär en minskning av antalet ledamöter och ersättare i 
direktionen.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 212 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-24 
Förslag på reviderad förbundsordning Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
Stenungsunds kommun 
Lilla Edets kommun
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240 

Val av ledamot och ersättare till Direktionen i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund (1+1) 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till 
Direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund: 

Ledamot   Ersättare 
Martin Johansen (L)  Peter Bäcklund (S) 

Sammanfattning 
Med anledning av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
kommande avveckling föreligger ett förslag om att reducera 
förbundsdirektionen till att bestå av tre ledamöter och tre 
ersättare, en från vardera medlemskommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) redogör för 
förslagen till ledamot och ersättare.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 241 

Hantering av budgetunderskott 2022 för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund, inklusive eventuella 
avvecklingskostnader 

2022/280 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Södra Bohusläns 
räddningsförbunds hemställan om utökade ramar för 2022 för att 
täcka det prognosticerade budgetunderskottet. 

Sammanfattning 
Direktionen för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, SBRF, 
har inkommit med en hemställan till medlemskommunerna. I 
hemställan skriver direktionen att man önskar utökade 
ekonomiska medel för 2022 för att täcka det prognosticerade 
budgetunderskottet. Förbundets prognosticerade 
balanskravsresultat för året uppgår till -4 200 tkr enligt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2002. Direktionen aviserar i sin 
hemställan till kommunerna att detta underskott antagligen 
kommer att bli ännu större, närmare -8 500 tkr. 

Då hemställan om extra ekonomiska medel inkommer så sent 
under budgetåret föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
hemställan ska avslås och underskottet hanteras i bokslut 2022. 

I sin hemställan önskar direktionen också medel för avveckling av 
förbundet under 2023. I den av kommunfullmäktige beslutade 
budgeten för 2023 finns ekonomiska medel avsatta för att hantera 
kostnaderna kopplade till avveckling av SBRF varför inga 
ytterligare beslut behövs i ärendet. Det är dock en 
rekommendation från kommunstyrelseförvaltningen att nogsamt 
följa den ekonomiska utvecklingen i SBRF fortsatt även under 
avvecklingstiden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-12-01, § 213 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 165 

42



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-24 
Protokollsutdrag från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund  
§ 76 2022-10-04 
Protokollsutdrag från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund  
§ 78 2022-11-02 
Tjänsteutlåtande från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
ang hemställan till medlemskommunerna 2022-11-01 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 242 

Anmälan av interpellation från Marieanne Berndtsson (S) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen 
(L) om plan för lokaler och utemiljöer för förskolan och 
grundskolan i Tjörns kommun 

2022/344 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att interpellationen har återkallats vid 
sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Marieanne Berndtsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om plan för lokaler 
och utemiljöer för förskolan och grundskolan i Tjörns kommun. Med 
anledning av likalydande interpellationer riktade till Tjörns Bostads 
ABs styrelseordförande Claes Jansson (M) och barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) har 
interpellanten godtagit att endast den sistnämnda behandlas, varpå 
övriga interpellationer återkallas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 243 

Anmälan av interpellation från Marieanne Berndtsson (S) 
ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Gunnemar Olsson (L) om plan för lokaler och utemiljöer 
för förskolan och grundskolan i Tjörns kommun 

2022/345 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Marieanne Berndtsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om 
plan för lokaler och utemiljöer för förskolan och grundskolan i Tjörns 
kommun, enligt följande: 

”Arbetsmiljön i våra förskolor och skolor är viktig. Den är viktig 
för våra barn och vår personal. Den är en viktig förutsättning för 
att kunna lära in och lära ut. 

En del av arbetsmiljön är den fysiska miljön. Alltså skollokaler och 
utemiljöer. 

Det är vi politiker i kommunfullmäktige i den här salen som har 
ansvaret för arbetsmiljön. 

Vi vet att det saknas lokaler för förskolan. Det saknas också 
lokaler för år 6 i grundskolan. Flera skolor är i behov av 
reparationer och till/ombyggnader.  

Dessa brister måste lösas omgående. De hade behövt åtgärdats för 
länge sedan. Bristerna påverkar i hög grad möjligheterna för våra 
barn och vår personal att lyckas i sitt arbete. Vi ser effekterna i 
sjunkande resultat, stora barngrupper, otrivsel och svårigheter att 
rekrytera behörig personal.   

Av majoritetens (L C M TP SD) budget 2023 med flerårsplan 2024-
2027 framgår inte hur lokalbehovet skall lösas. 

Mina frågor är: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vad kommer ni att göra åt detta? Vad har ni för plan? 

När? Var? och Hur?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-12-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 244 

Anmälan av interpellation från Marieanne Berndtsson (S) 
ställd till Tjörns Bostads ABs styrelseordförande Claes 
Jansson (M) om plan för lokaler och utemiljöer för 
förskolan och grundskolan i Tjörns kommun 

2022/346 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att interpellationen har återkallats vid 
sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Marieanne Berndtsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
Tjörns Bostads ABs styrelseordförande Claes Jansson (M) om plan för 
lokaler och utemiljöer för förskolan och grundskolan i Tjörns kommun. 
Med anledning av likalydande interpellationer riktade till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) och barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) har 
interpellanten godtagit att endast den sistnämnda behandlas, varpå 
övriga interpellationer återkallas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 245 

Anmälan av motion från Tanja Siladji Dahne (MP) om 
strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

2022/347 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en motion om strategi för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med följande yrkande: 

- att anta en strategi för hur kommunkoncernen inklusive våra bolag 
arbetar utifrån sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
Barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-12-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 246 

Anmälan av motion från Emma Lennholm (S) om klass 
för anpassad grundskola i Tjörns kommun 

2022/350 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Emma Lennholm (S) har lämnat in en motion om klass för anpassad 
grundskola i Tjörns kommun, med följande yrkanden: 

- att Tjörns kommun utökar sin skola med att även tillhandahålla 
enskild klass för anpassad grundskola.  

- att detta erbjuds elever tillhörande anpassad grundskola snarast, 
eller senast från och med läsåret 2024/2025 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-12-07 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 247 

Begäran om entledigande från Fanny Kivimäki (V) från 
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

2022/355 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Fanny Kivimäki (V) från uppdraget 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden 2023-2026. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-12-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 248 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Thomas Collberg (-) fd (V) till ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden för perioden 2023-2026. 
 
Sammanfattning 
Fanny Kivimäki (V) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-12-15, § 247 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Collberg (-) fd (V) föreslår sig själv som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden för perioden 2023-2026. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 249 

Fråga från Anette Johannessen (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
trafikåtgärder vid Höviksnäs 

2022/357 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Anette Johannessen (S) har lämnat in en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om trafikåtgärder 
vid Höviksnäs, enligt följande: 

”Den 22 april 2021 beslutade Kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
Robert Bull (V) motion 2020/304; om en säkrare trafiksituation för barn 
och vuxna vid Häggvallskolan. 

Kommunfullmäktiges åtagande i beslutet var att ställa medel till 
förfogande för att kunna genomföra åtgärder för en förbättrad 
trafiksituation vid Häggvallskolans infart och vid övergången från 
gångbanan till ICA Nära, Häggvall.  

Min fråga är: 

- Hur går det med arbetet att förbättra trafiksituationen och fullfölja 
Kommunfullmäktiges beslut i frågan, att ställa medel till 
förfogande?” 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-12-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 250 

Anmälan av interpellation från Anette Johannessen (S) 
ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Bengt-Arne Andersson (M) om trafikåtgärder vid 
Höviksnäs 

2022/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Anette Johannessen (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt-Arne Andersson (M) 
om trafikåtgärder vid Höviksnäs, enligt följande: 

”Den 22 april 2021 beslutade Kommunfullmäktige att ställa sig bakom 
Robert Bull (V) motion 2020/304; om en säkrare trafiksituation för barn 
och vuxna vid Häggvallskolan. 

Kommunfullmäktiges gav samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
genomföra åtgärder för en förbättrad trafiksituation vid 
Häggvallskolans infart och vid övergången från gångbanan till ICA 
Nära, Häggvall.  

Samhällsbyggnadsnämnden fick också i uppdrag att även öka 
belysningen i aktuellt område för att trygga gång och cykeltrafikanter. 

Min fråga är: 

- Hur går det med arbetet att förbättra trafiksituationen, öka 
belysningen i aktuellt område och fullfölja Kommunfullmäktiges 
beslut i frågan?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-12-12 
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) 
Ledamöter närv tjg  1

närv ej tjg  x 
§ 212 § 213

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

1. Bo Bertelsen (m) 1 1 1 

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

3. Robert Windelstrand (m) 1 1 1 

4. Claes Jansson (m) 1 1 1 

5. Kristina Nyckelgård (m) 1 1 1 

6. Yvonne Andersson (m) 1 1 1 

     Mikael Appenborg (m) - 

     Rolf Persson (m) - 

     Magnus Andersson (m) - 

7. Robert Mattsson (c) 1 1 1 

8. George Strömbom (c) 1 1 1 

     Svante Blidberg (c) x 

     Henry Hermansson (c) - 

9. Gun Alexandersson Malm (l) 1 (from § 214) 

10. Martin Johansen (l) 1 1 1 

11. Peter Andersson (l) - 

12. Christina Ericson (l) - 

13. Gunnemar Olsson (l) 1 1 1 

     Ewa-Lena Svensson (l) - 

     Mats Johansson (l) - 

     Benita Nilsson (l) 1 1 1 

14. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1 1 

15. Björn Möller (kd) 1 1 1 

16. Sofia Freij (kd) - 

17. Magne Hallberg (kd) - 

18. Jörgen Myrberg (kd) 1 1 1 

     Kerstin Möller (kd) - 

     Christoffer Lorentsson  (kd) 1 1 1 

     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) -
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 212 § 213  

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

23. Peter Bäcklund (s) -          

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) 1  1   1     

    Benny Andersson (s) -          

    Mona-Lisa Dahlberg  (s) 1  1   1     

    Jan Berndtsson  (s) 1  1   1     

    Kerstin Gunneröd  (s) -          

    Klaes Lundin Eide  (s) -          

29. Alma Sibrian  (v) -          

30. Thomas Collberg  (-) fd (v) 1 1   1      

    Jeanette Lagervall     (-) fd (v) -          
 

    Christer Wrangsten  (v) 1 (from § 212)   1   1    
 

31. Tanja Siladji Dahne   (mp) 1  1  1      

    Jan Holmgren                 (mp) -          

    Carolin Bengtsson          (mp) x          

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) 1 1   1      

    Margareta Jansson  (sd) -          

    Anders Westlund  (sd) x          

    Kennie Wilund   (sd)  -          

37. Gert Kjellberg  (tp) -          

38. Cyril Esbjörnsson  (tp) 1 1   1      

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1 1   1      

40. Andréas Hansson  (tp) -          

41. Christofer Nicklasson   (tp) 1 1   1      

  Veronicka Eriksson   (tp) 1 1   1      

  Peter Gustavsson   (tp) -          

  Robert Berntsson   (tp) -          

Summa: 38 21 15 1 22 14 1    
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