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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Susanne Landgren (M) och Rikard Larsson 
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) föreslår att följande ärenden ska utgå från dagens 
sammanträde: 
 
- Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap och 

företagande i skolan 
- Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen 

(SD) om öppettider i Tjörns kundcenter 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendena ska kvarstå eller utgå från dagens 
sammanträde och finner att ärendena ska kvarstå på dagordningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3 

Information: Vaccination inom Tjörns kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) informerar 
kommunfullmäktige om det pågående arbetet med vaccinering mot 
covid-19. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4 

Information: Demokratiåret 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) informerar 
om presidiets arbete och planering av aktiviteter kopplat till 
demokratiåret. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första 
gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför 
regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – 
samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och 
uthållig demokrati för framtiden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5 

Information: Kommande förändringar av arbetssätt i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar om det 
förändringsarbete som genomförs med fokus på fullmäktiges 
sammanträden, bland annat genom ett införande av mötessystem som 
medför förändrade arbetssätt från fullmäktiges sammanträde i februari. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6 

Val av ombud vid bolagsstämma i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB 

2020/348 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark 

befullmäktigas att företräda Tjörns kommun som ägare vid 
bolagsstämmor i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.  

 
2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 

Martina Gullbrandsson i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand.  

 
3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Martina 

Gullbrandsson och Alma Sibrian två i förening. Fullmakt för 
Martina Gullbrandsson respektive Alma Sibrian undertecknas i 
förekommande fall av Anders G Högmark. 

 
Sammanfattning 
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. 
Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver 
kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman 
utövas av aktieägaren.  

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ägs av Tjörns kommun. Ärendet 
avser vem som ska företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma 
och vid extra bolagsstämma i förekommande fall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7 

Val av ombud vid bolagsstämma i SOLTAK AB 

2020/348 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark 

befullmäktigas att företräda Tjörns kommun som ägare vid 
bolagsstämmor i SOLTAK AB.  

 
2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 

Martina Gullbrandsson i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand.  

 
3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Martina 

Gullbrandsson och Alma Sibrian två i förening. Fullmakt för 
Martina Gullbrandsson respektive Alma Sibrian undertecknas i 
förekommande fall av Anders G Högmark. 

 
Sammanfattning 
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. 
Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver 
kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman 
utövas av aktieägaren.  

SOLTAK AB ägs av bland andra Tjörns kommun. Ärendet avser vem 
som ska företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid 
extra bolagsstämma i förekommande fall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8 

Val av ombud vid bolagsstämma i Renova AB och 
Renova Miljö AB 

2020/348 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark 

befullmäktigas att företräda Tjörns kommun som ägare vid 
bolagsstämmor i Renova AB och Renova Miljö AB.  

 
2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 

Martina Gullbrandsson i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand.  

 
3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Martina 

Gullbrandsson och Alma Sibrian två i förening. Fullmakt för 
Martina Gullbrandsson respektive Alma Sibrian undertecknas i 
förekommande fall av Anders G Högmark. 

 
Sammanfattning 
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. 
Ordinarie bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver 
kan extra bolagsstämma förekomma. Beslutanderätten vid stämman 
utövas av aktieägaren.  

Renova AB och Renova Miljö AB ägs av bland andra Tjörns kommun. 
Ärendet avser vem som ska företräda kommunen vid bolagets 
ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i förekommande fall. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9 

Val av ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma (stämman hålls 15/4) 

2020/348 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Välja kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark till 

ombud till Kommuninvest föreningsstämma.  
 
2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 

Martina Gullbrandsson i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand. 

 
Sammanfattning 
Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting 
effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering. Man genomför 
denna uppgift i syfte att skapa förmånliga lösningar för medlemmarna, 
helt utan eget vinstintresse.  

Alla kommuner och landsting är välkomna som medlemmar. 
Grundprincipen är frivillighet både när det gäller medlemskap och att 
nyttja dess tjänster. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10 

Begäran om entledigande från Olof Wängborg (MP) från 
uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

2021/9 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Olof Wängborg (MP) från uppdraget 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Olof Wängborg (MP) har begärt entledigande från uppdraget som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2021-01-18 

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (MP) 

2021/18 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till valberedningen 
för nominering av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Olof Wängborg (MP) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 10 

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

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Carl Bloom (MP) väljs. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige konstaterar att det ej är möjligt att genomföra 
sluten omröstning vid dagens sammanträde. 

Efter begärd omröstning föreslår Benny Halldin (S) att ärendet ska 
remitteras till valberedningen för nominering av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Benny Halldins (S) förslag 
att remittera ärendet till valberedningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12 

Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- 
och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner 

2020/335 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1 Ingå samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 

2 Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef 

Sammanfattning 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i 
samarbete gällande konsumentrådgivning samt budget - och 
skuldrådgivning som kommunen har med Stenungsund, Orust 
och Lilla Edet. Förslaget innebär att konsumentrådgivning inte 
längre kommer ingå som en del i samarbetet. I och med detta 
behövs ett nytt samarbetsavtal som ska godkännas och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Ansvaret för ovan nämnda verksamhet har sedan 2014 legat på 
socialnämnden som också har resurser för detta inom ramen för 
sin budget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-01-14, § 7 
Socialnämnden 2020-12-21, § 297 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 281 
Kommunfullmäktige 2014-11-13 § 181 
Kommunfullmäktige 1995-12-14, § 167 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-02 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2020-12-18 
Förslag till nytt samarbetsavtal 
Tidigare samarbetsavtal 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
Stenungsunds kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13 

Svar på interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns 
Hamnar AB 

2020/264 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar 
AB. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund,  

Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande: 

”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) 
beslut 

2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns 
Kommunala 

Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande 

Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att 
uppmana styrelsen i dotterbolaget att upphäva det aktuella 
beslutet. Vid tillfället noterades flertalet felaktigheter i styrelsens 
hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag, 
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga.  

Granskningsrapporten som styrelsen beställde från advokatbyrå 
påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument. Rapporten 
belyser dock bara den juridiska aspekten, något som 
moderbolaget endast framhävt som sekundärt i aktuella frågan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av 
styrelsen offentligt kritiserat moderbolagets ledning för dess 
hantering av frågan. Ett sådant agerande medför negativa 
påföljder för hela den kommunala koncernen. 

En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är 
gentemot den rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget 
gör ingen värdering avseende verkställande direktörens 
kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett 
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har 
genomförts på ett korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt 
frångå gängse rekryteringsprocess för att uppnå ens eget intresse. 
Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den rekryterades 
möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en 
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet 
kring bolagets framtida roll och existens i organisationen, ett 
faktum som styrelsen väl känner till och är ännu en anledning till 
varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt oansvarigt 
gentemot koncernen som helhet.” 

Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande: 

1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera att 
Tjörns Hamnars styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot 
koncernen som helhet”?” 

Martin Johansen (L) svarar enligt följande: 

”För det första tror jag att det kan vara på sin plats att informera, 
inte minst för allmänheten som kanske inte är helt uppdaterade på 
hur kommunen organiserar sin verksamhet, att interpellationen 
adresseras till mig i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, 
inte i mitt uppdrag som ordförande i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB vilket möjligen kan förvirra då det är bolagens 
angelägenheter som behandlas i interpellationen.  

Ärendet är hanterat vid flera tillfällen i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings ABs styrelse och utmynnade i att bolaget beslutade 
att tydligt markera sin ståndpunkt i frågan gentemot Tjörns 
Hamnar AB. En markering som interpellantens parti valde att inte 
ställa sig bakom utan man valde istället att inte delta i beslutet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Frågan är därmed utagerad.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 177 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-11-19 
Interpellation 2020-10-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14 

Svar på interpellation från Rikard Larsson (S) ställd till 
Tjörns Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) 
om moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i 
Tjörns Hamnar AB 

2020/265 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns 
Hamnar ABs styrelseordförande Bo Bertelsen (M) om 
moderbolagets uttalande om tillsättning av VD i Tjörns Hamnar 
AB. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund,  

Tjörns Förvaltnings AB tog den 10 september följande uttalande: 

”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut 

2020-05-19 om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala 

Förvaltnings AB (moderbolaget) följande uttalande 

Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att 
uppmana styrelsen i dotterbolaget att upphäva det aktuella 
beslutet. Vid tillfället noterades flertalet felaktigheter i styrelsens 
hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag, 
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. 
Granskningsrapporten som styrelsen beställde från advokatbyrå 
påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument. Rapporten 
belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget 
endast framhävt som sekundärt i aktuella frågan. 

Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av 
styrelsen offentligt kritiserat moderbolagets ledning för dess 

18



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

hantering av frågan. Ett sådant agerande medför negativa påföljder 
för hela den kommunala koncernen.  

En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är 
gentemot den rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget 
gör ingen värdering avseende verkställande direktörens 
kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett 
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har 
genomförts på ett korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt 
frångå gängse rekryteringsprocess för att uppnå ens eget intresse. 
Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den rekryterades 
möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en 
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet 
kring bolagets framtida roll och existens i organisationen, ett 
faktum som styrelsen väl känner till och är ännu en anledning till 
varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt oansvarigt 
gentemot koncernen som helhet.” 

Min fråga blir då med beskriven bakgrund följande: 

1. Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att 
Tjörns Hamnars styrelse agerat ”direkt oansvarigt gentemot 
koncernen som helhet”?” 

Bo Bertelsen (M) svarar enligt följande: 

”Låt mig först tillstå att denna interpellation inte borde få ställas. 
Ämnet i sig kan direkt kopplas till en enskild anställd inom 
koncernen. Det måste anses som direkt olämpligt att föra debatt om 
enskilda anställningsärenden i kommunfullmäktige. Inte nog med 
att denna interpellation är direkt olämpligt, interpellanten gör på 
detta sätt politik av enskilda beslutsärenden tagna i kommunens 
bolagsstyrelser.  

Interpellationen med dess fråga kan heller inte anses som en större 
angelägenhet för kommunen eller regionen, vilket kommunallagen 
enligt 5 kap 61 § föreskriver. En interpellation ska dessutom ha ett 
bestämt innehåll och vara försedd med en motivering enligt 5 kap 
60 § i kommunallagen. Ett innehåll har med tvekan denna ställda 
interpellation, men är definitivt inte försedd med en motivering. 
Motivet till interpellationen är given, men det är inte samma sak 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

som att vara försedd med en motivering. Uppenbarligen har 
interpellanten inte förstått skillnaden.  

Interpellationen är som tidigare nämnt inte försedd med en 
motivering, dessutom är den helt fel ställd, då interpellanten 
skriver: Tycker du likadant, som kommunstyrelsens ordförande, att 
Tjörns Hamnars styrelse agerat "direkt oansvarigt gentemot 
koncernen som helhet"?  

Interpellanten hänvisar till kommunstyrelsens ordförande, men 
ärendet har aldrig behandlats i kommunstyrelsen, utan i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB. Denna skillnad tycks inte 
interpellanten ha riktigt klart för sig.  

Svar på interpellantens fråga blir med hänvisning till ovan:  

Frågan kan inte besvaras eftersom interpellationen är direkt 
felaktigt utformad. Jag vill också tillägga att som ledamot i en 
bolagsstyrelse omfattas man av lagstadgad tystnadsplikt enligt 
aktiebolagslagen. Jag är förhindrad att offentligt diskutera bolagets 
anställningsärenden, viket interpellanten borde förstå. Som 
ordförande för bolaget vill jag också att dess anställda skall känna 
trygghet och att deras anställningar inte skall bli föremål för 
offentligt politisk debatt i kommunfullmäktige.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-11-18 
Interpellation 2020-10-01 
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§15 

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
förskola i Skärhamn 

2020/313 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om förskola i 
Skärhamn. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund,  

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 

”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och 
utbildningsnämndens begäran.”  

Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne 
Hallberg en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i 
väntan på skolutredningen.” 

Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts 
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under 
kommunfullmäktiges möte. 

Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades 
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige. 

Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 
gavs besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman 
utan av en politisk nivå. 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
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1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn?” 

Martin Johansen (L) svarar enligt följande: 

”1. Eftersom kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ så kan naturligtvis ingen annan politisk instans under normala 
omständigheter upphäva dess beslut. 

2. Ingen politisk instans mig veterligen.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-12-03 
Interpellation 2020-11-02 
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§16 

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar 
Olsson (L) om förskola i Skärhamn 

2020/311 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om förskola i 
Skärhamn. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund,  

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 

”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och 
utbildningsnämndens begäran.”  

Den 11 juni 2020 besvarade ordförande i Tjörns Bostads AB, Magne 
Hallberg en interpellation att ”Projekteringen av förskolan är stoppad i 
väntan på skolutredningen.” 

Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts 
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under 
kommunfullmäktiges möte. 

Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades 
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige. 

Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober 2020 
gavs besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman 
utan av en politisk nivå. 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
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1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 

2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn?” 

Gunnemar Olsson (L) svarar enligt följande: 

”För mig finns ingen politisk församling i kommunen som har mandat 
att upphäva eller obstruera mot kommunfullmäktiges beslut. För 
fortsatt diskussion i detta ämne behövs ett klarläggande från Benny 
Halldin om hur han ser på samma fråga. Motfrågan aktualiseras av det 
faktum att socialdemokraternas representanter i Barn och 
utbildningsnämnden vid de två senaste detaljbudgetbeslutstillfällena 
inte accepterat kommunfullmäktiges budgetram för BoU-nämnden. 

Jag känner inte till att någon politisk instans stoppat projekteringen av 
tillkommande lokaler för förskolan i Skärhamn. Det står inte att finna 
några protokollförda beslut i tillgängliga protokoll på kommunens 
hemsida.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-12-07 
Interpellation den 2020-11-02 
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§17 

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
Tjörns Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg 
(KD) om förskola i Skärhamn 

2020/312 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns 
Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om förskola i 
Skärhamn. 

Interpellationens innehåll 

”Bakgrund,  

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att; 

”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och 
utbildningsnämndens begäran.”  

Den 11 juni 2020 besvarade du en interpellation att ”Projekteringen av 
förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.” 

Frågan om vem eller vilken politisk instans som på detta sätt har satts 
sig över kommunfullmäktiges beslut förblev obesvarad under 
kommunfullmäktiges möte. 

Trots att det gått nästan ett halvår sedan interpellationen diskuterades 
har inget nytt beslut fattats i kommunfullmäktige. 

Under Tjörns kommunala förvaltnings AB möte den 29 oktober gavs 
besked att arbetet fortsatt är stoppat, inte av någon tjänsteman utan av 
en politisk nivå. 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 

1. Vem eller vilken politisk instans inom kommunen tycker du kan 
sätta sig över kommunfullmäktiges beslut? 
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2. Vem eller vilken politisk instans har stoppat projekteringen av 
förskolan i Skärhamn?”’ 

Magne Hallberg (KD) svarar enligt följande: 

”1. Eftersom kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ så kan ingen annan politisk instans upphäva dess beslut. 

2. Jag känner inte till att någon annan Politisk instans har stoppat 
projekteringen.”  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-12-07 
Interpellation 2020-11-02 
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§18 

Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om användningen av timvikarier 

2020/266 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
användningen av timvikarier. 

Interpellationens innehåll 

”Vi i Vänsterpartiet är nu angelägna om att få svar på följande 
frågor och kunna ha en konstruktiv debatt mot ökad 
anställningstrygghet. 

Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens samtliga 
verksamheter?  Hur stor är den ekonomiska besparingen på 
användningen av timvikarier? Hur ser ansvariga 
politiker/tjänstepersoner på följder av användningen?  

I media har många varit kritiska då man såg att timvikarier istället 
för anställda var en bidragande orsak till att covid 19 kom in på 
äldreboendena. Skedde detta inom Tjörns kommun och hur ser i 
så fall ansvarig politiker på detta? 

Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora svårigheter 
att själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon plan för att 
komma ifrån denna utnyttjande form av anställning?” 

Gun Alexandersson Malm (L) svarar enligt följande: 

”Hur stor är användningen av timvikarier i kommunens 
samtliga verksamheter? 
Svar: Jag kan endast svara för socialnämndens område och där 
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uppgår timvikarierna till 50 årsarbetare under perioden januari-
september 2020. 

Hur stor är den ekonomiska besparingen på användningen av 
timvikarier? 
Svar: Det är svart att räkna ut exakt den ekonomiska besparingen i 
kronor men användning av vikarier kan ge en ekonomisk 
besparing om vikarierna har lägre timlön än ordinarie personal 
samt om man vid något tillfälle minskar timmarna. 

Socialförvaltningen har en administrativ kostnad för att hantera 
vikarier. Att verka för en stabil personalkontinutet är viktigt, dels 
för våra vårdtagare och för våra anställda. 

Socialnämnden har gett äldreomsorgen i uppdrag att målstyra 
mot personalkontinutet och självklart kommer ”heltidsresan” 
markant reducera behovet av vikarier. 

Hur ser ansvariga politiker/tjänstepersoner på följder av 
användningen? 
Svar: Politiker och tjänstepersoner är helt överens om att det finns 
en risk med att använda många vikarier, dels för kvalitén, 
upplevd trygghet för våra vårdtagare. Man har som vikarie helt 
förståeligt inte samma inblick i verksamheten. Detta kan gälla t.ex. 
genomförandeplaner och vara vårdtagares enskilda behov. 

En välplanerad grundbemanning gynnas både de anställda och 
vårdtagarna och deras anhöriga av. 

Återigen bör betonas att socialnämnden (både majoritet och 
opposition) tagit stort ansvar för minska timvikarier och höja 
grundbemanningen genom heltidsresan. 

Att vara timvikarie innebär en stor otrygghet och stora 
svårigheter att själv planera sitt liv och sin tid. Finns det någon 
plan för att komma ifrån denna utnyttjande form av anställning? 
Svar: Återigen Heltidsresan som vi nu inför kommer att innebära 
att antalet vikarier kommer att sjunka framöver. 
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Viktigt är även att veta att många av våra timvikarier inte har 
undersköterskeutbildning och kan därför inte få någon 
tillsvidareanställning inom t.ex hemtjänst. 

Socialförvaltningen har och har haft under ett antal år olika  
utbildningsprojekt där man både studerar till undersköterska och 
samtidigt jobbar inom socialförvaltningens område. Detta 
underlättar självklart att fler för möjlighet att studera när man kan 
kombinera med arbete.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-11-19 
Interpellation 2020-10-05 
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§19 

Svar på interpellation från Robert Bull (V) fd (C) ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om lågtröskelboende i kommunen 

2020/324 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om 
lågtröskelboende i kommunen. 

Interpellationens innehåll 

”Behov av ett lågtröskelboende i kommunen: 

Denna boendeform behövs för klienter i kommunen som oftast både 
har psykiatrisk eller/och missbruksproblematik. Dessa personer har 
oftast straffat ut sig i den ordinarie bostadskön hos kommunens egna 
bostadsbolag, TBAB. De har varit föremål för olika vräkningar på 
grund av misskötsel, uteblivna inbetalningar av hyror, skadegörelse 
skapat otrygghet hos andra hyresgäster kriminell verksamhet med 
mera. Behoven av någon slags boendeform kvarstår. Oftast kan de 
"sköta" sig kortare perioder för att sedan accelerera i sitt missbruk 
beteende eller negativ utåtagerande utifrån sin psykiska ohälsa. 
Socialtjänsten ansvar i stora drag är att de måste erbjudas tak över 
huvudet i någon form. 

Fram till 2013 hade Tjörns kommun ett sådant boende inhyst i den så 
kallade "Läkarvillan" i Kållekärr. 

Denna stängdes per omgående av räddningstjänsten med anledning av 
brandrisken. Boendet var då inte bemannat med personal vilket också 
var ett krav från räddningstjänsten. 

Dessa klienter ingår inom olika enheters ansvarområden. Dels inom 
vuxenenheten som per definition arbetar med vuxna med ovanstående 
problematik. Dels arbetar försörjningsstöds enheten med samma 
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målgrupp. Då handlar det om att klienterna kanske just då ej är aktuella 
inom vuxengruppen men att de ändå kommer till mottaget pga. 
hemlöshet. 

I dagsläget har vi i ca 4–5 personer som behöver denna insats. Dessa 4–
5 personer är aktuella för bistånd till egen försörjning. 

Kostnader: 

Min bedömning är att man får självfallet titta närmare på, utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv i att bedriva ett lågtröskelboende i kommunen 
är följande: 

Minst två-tre årsarbetande med utbildning i beroende/psykiatri, gärna 
någon form av beteendevetare. Kostnad 1–1,5 miljoner kr/året. 

Hyra för boendet. Här är oklart vad som finns i kommunen. 

Bil dator, telefoni, kontor ca: 200.000-300.000 kr/år. 

Tillsyn på kvällar och helger av vaktbolag. oklart med kostnaden. 

Möblera lägenheterna med möbler och andra husgeråd, oklar kostnad. 

Samt andra kostnader som vatten, sophantering, buffert för reparation 
m.m 

Min fråga blir med beskriven bakgrund: 

Har Socialnämnden några planer att tillgodose denna grupp med ett 
boende?” 

Gun Alexandersson Malm (L) svarar enligt följande: 

”Först vill jag bara bekräfta behovet inom Tjörns kommun gällande ett 
lågtröskelboende. Robert Bull, jag och både tidigare och nuvarande 
ledamöter i socialnämnden har länge drivit denna fråga. 

Det välfungerade boendet vi hade i kommunen stängdes av 
räddningstjänsten, boendet hade ingen personal men tillsyn 4–5 gånger 
per vecka. 
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Vi har efter stängningen inte kunnat effektuera ett nytt boende på 
grund av brist på byggnader som passar till denna typ av verksamhet. 

Tjörns kommun har varit drivande i kontakt med Orust och 
Stenungssunds kommuner för att om möjligt inrätta denna typ av 
boende tillsammans. Tyvärr stöter vi på en del problem. Man befarar 
överklagande från grannar till tänkt boende. Vill inte att ”andra 
kommuners boende” skall skriva sig i kommunen där boendet placeras. 
Man oroas för att boendet ”drar till sig” problem. 

Den bemanning som Robert Bull föreslår samt övrig finansiering är 
nästintill att jämföra med ett HVB hem (Hem för vård och boende). Det 
är har vi inte behov av, däremot ett lågtröskelboende. 

Socialnämnden har tillsammans med Tjörns Bostads AB i den 
övergripande lokalförsörjningskartläggningen begärt att man tittar på 
möjligheter till loktröskelboende eller att man avsätter visst antal 
lägenheter med samma syfte. Uppdraget är bland annat att titta på hur 
andra kommuner har byggt upp sin verksamhet så att skälig 
levnadsnivå bibehålles. 

Socialnämnden kommer tillsammans med Tjörns Bostads AB och 
integrationsenheten även inrätta en boende koordinator. Där uppgiften 
bland annat kommer att vara hur man samverkar om bostäder för det 
mest utsatta grupperna generellt. Effekten av att inrätta en ny sådan 
tjänst är att minska ”koncernens” kostnad för ersättningsboende samt 
öka tryggheten i våra bostadsområden. 

Kan detta inrättas slipper våra socialsekreterare lägga tid på att leta 
boende, som ofta blir dyra, lättare att jobba med målgruppen i syfte att 
minska missbruk och psykisk ohälsa.  

Men för att inrätta ett lågtröskelboende krävs ett kommunövergripande 
förhållningsätt även samfinansiering och delat ansvar.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-12-01 
Interpellation 2020-11-18
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§20 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
entreprenörskap och företagande i skolan 

2019/375 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 
Reservation 
Zaid Liveland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att 
tänka entreprenörskap och långsiktigt stärka möjligheten till egen 
försörjning. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap 
och företagande i skolan med följande yrkande: 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök 
hos många av våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så att 
dom kan berätta om sin verksamhet. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 
entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till barn- och utbildningsnämnden som har 
inkommit med svar. Dessutom behandlas skolans samverkan med 
näringslivet i den kommande näringslivsstrategin där även barn- och 
utbildningsnämnden varit remissinstans. Båda dessa dokument visar 
tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns näringsliv men 
att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor. 
Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur 
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arbetet skall bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje 
skolas förutsättningar och tillgång till näringslivet. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-09-17, § 140 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 128 
Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 67 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 36  
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30, § 9 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 274 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-02-07 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-01-22 
Motion 2019-11-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) och Zaid Liveland (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Maud Hultberg (S), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M), Anna 
Wängborg (MP), Thomas Collberg (V), Magne Hallberg (KD), Bo 
Bertelsen (M), Benita Nilsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Maud Hultbergs (S) 
med fleras förslag väljs. 
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§21 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd 

2020/31 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet men har ej 
inkommit med någon till justeringstillfället. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion med yrkande om att 
nuvarande oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd. 

Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin 
Johansson (SD) inte tillhör något av de partier som utgör styrande 
majoritet i kommunen, kan anses missvisande att titulera denne 
majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-09-03, § 165 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20, § 136 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion 2020-01-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Maud Hultberg (S), George Strömbom (C), Zaid 
Liveland (SD), Benita Nilsson (L), Tanja Siladji Dahne (MP), Thomas 
Collberg (V) förslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen med justering att oppositionsrådet ska benämnas egenråd, 
samt att namnändringen ska förankras i samtliga kommunala 
dokument som berör posten som kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande. 

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

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

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
30 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

5 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

6 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa 
saklighet och rättssäkerhet från upphandlade 
advokatfirmor 

2020/37 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har lämnat in en motion med yrkande om att 
fullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas 
rörande advokattjänster.  

Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen 
numera hanterar i stort sett samtliga juridiska ärendena internt 
saknas anledning att påbörja en utredning avseende de juridiska 
tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen 
avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-09-03, § 166 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20, § 137 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 4 februari 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

9 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

8 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunstyrelsens förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23 

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter 
angående instiftande av pris för ”En hållbar kommun” 

2018/427 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Bifalla motionen och instifta pris för ”En hållbar kommun”. 

2. Priset ska inte bestå av pengar. 

3. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande socialdemokraterna reserverar sig till 
förmån för Benny Anderssons (S) med fleras förslag. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att ett eventuellt beslut om att införa ett 
hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn på lång sikt till 
följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur 
ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 
2018 inkommit med en motion angående instiftan av pris för ”En 
hållbar kommun” med följande yrkande: 

• Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den 
person eller det företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver 
sitt arbete eller i gärning för ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, 
ekonomiskt en gång per år. 

• Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman 
(miljöchef, kan även vara socialchef eller ekonomichef) en 
representant från Tjörns Naturskyddsförening samt en person 
utsedd av näringslivet får uppdraget att nominera pristagare.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Att pristagaren uppmärksammas på det 
kommunfullmäktigemöte då årsredovisningen presenteras.  

• Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för 
sponsring av kommunen. 

Motionen hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-
08-22 då den återremitterades för att närmare utreda formerna för 
ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande från 
förvaltningen föreslås att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 194 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 162 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-05-07 
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för 
”En hållbar kommun” 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Benny Andersson (S), Maud Hultberg (S), Björn Möller (-) fd (M) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen, med undantag från sista att-satsen ”Att priset, förslagsvis 
25000 kr finansieras ur budget för sponsring av kommunen.”, samt att 
man i övriga beslutspunkter ska ändra ordaval från pris till utmärkelse. 

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

Omröstning begärs. Martin Johansens (L) förslag väljs till huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 
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 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Benny Anderssons (S) med fleras förslag mot Gert 
Kjellbergs (TP) förslag. Benny Anderssons (S) med fleras förslag väljs 
till motförslag i huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Omröstning har begärts mellan Martin Johansens (L) huvudförslag och 
Benny Anderssons (S) med fleras motförslag. Kommunfullmäktige 
godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag. 

Nej-röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
22 Ja-röster, (se omröstningsresultat). 

19 Nej-röster, (se omröstningsresultat). 

Martin Johansens (L) förslag väljs. 
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 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny 
kommunjurist för oppositionen 

2019/348 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta 
utreda behovet av ytterligare juridisk kompetens i 
kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att opposition och 
allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.  

Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister 
anser förvaltningen att det inte föreligger något behov av vidare 
utredning och föreslår därför att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 195 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 165 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02 
Motion 2019-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Thomas Collberg (V), Björn Möller (-) fd (M), 
Tanja Siladji Dahne (MP), Magne Hallberg (KD), Bo Bertelsen (M) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) 
med fleras förslag väljs. 
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§25 

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om 
framtagande av ny äldreplan 

2020/90 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. En ny äldrestrategi ska tas fram under 2021. 
2. Kommunstyrelsen blir den instans som äger frågan. 
3. Arbetet med denna strategi sker i harmoni med andra 

kommunens centrala strategier och policies. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en 
ny äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell 
sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en 
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021 
så anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-10-29, § 222 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15, § 209 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 86 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion 2020-03-12 
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Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Maud Hultberg (S), Bo Bertelsen (M), Magne 
Hallberg (KD), Thomas Collberg (V), Benita Nilsson (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen med revidering av årtal för genomförande från 2020 till 2021. 

Martin Johansen (L) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers (-) fd (M) förslag med 
tillägg att arbetet med denna strategi sker i harmoni med andra 
kommunens centrala strategier och policies. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige enats om att besluta i 
enlighet med Martin Johansens (L) och Tanja Siladji Dahnes (MP) 
förslag. 
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§26 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard 
Simensen (SD) om öppettider i Tjörns kundcenter 

2020/179 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har 
kommit fram till att ett framtida beslut kring tillgänglighet och 
service i Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan komma att 
påverka eller ge konsekvenser som berör kommunens barn och 
unga. Innan beslut är fattat är det dock svårt att se exakt vilka 
konsekvenser det kan bli. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit 
med motion kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, 
Turistbyrå samt bibliotek.  

Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska 
ses över för att optimera resurserna för att tillgodose god service 
utifrån efterfråga och behov. Motionärerna menar också att 
statistik för verksamheten ska tas fram. 

Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i 
verksamheten föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-10-29, § 223 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15, § 211 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 130 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion 2020-06-18 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Simensen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bordlägga 
ärendet. 

Bo Bertelsen (M) och Thomas Collberg (V) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsen (M) och 
Thomas Collberg (V) förslag väljs. 
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§27 

Beslut om resterande motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående motioner behandlas vid 
nästkommande sammanträde: 
 
- Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 

att ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande till 10% av heltid 

- Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer mot 
mutor 

- Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att be fastighetsägare 
inom kommunala VA-områden som fått sitt dricksvatten från 
Stenungsunds kommun om ursäkt för det bevattningsförbud som 
infördes juli 2019 
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§28 

Anmälan av motion från Maud Hultberg (S) och Anette 
Johannessen (S) om inrättande av kommunövergripande 
avdelning för social hållbarhet 

2021/7 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) har lämnat in en motion 
om inrättande av kommunövergripande avdelning för social hållbarhet 
med följande yrkande: Att en politiskt sammansatt grupp inrättas för 
att samordna detta arbete. 

Beslutsunderlag 
Motion 2020-12-08 
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§29 

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om 
laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng 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. 

Beslutsunderlag 
Motion 2020-12-09 
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§30 

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson 
(M) om VA-taxa 

2021/8 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om VA-
taxa enligt följande: 

”Mot bakgrund av höga höjningar av va-taxan för privatkonsumenter 
jämfört med industrins påtalade otillräckliga avgifter. 

I vilken utsträckning kostnadstäcks det avtal som Seafood innehar tom 
20211231 för innevarande behov? 

Vad händer 2022 kommer taxan att sänkas eller finns redan nu ett 
uppdämt behov att reglera en ökning av taxan och i så fall vilken 
utsträckning beräknat i kronor och öre? 

Hur lyder den begränsningsklausul som kan ge ersättning för en högre 
mängd processvatten än vad avtalet grundas på?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-01-13 
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) 
Ledamöter närv tjg         1

närv ej tjg  x 
§ 21 § 22 § 23

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

1. Bo Bertelsen (m) 1 1 1 1 

2. Lars Carlsson (m) 1 1 1 1 

3. Susanne Landgren (m) 1 1 1 1 

4. Anders G Högmark (m) 1 1 1 1 

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

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

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1 1 1 1 

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

     Robert Johansson (m) X 

     Yvonne Andersson (m) X 

     Daniel Magnusson         (m) - 

     Filip Andersson              (m) - 

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

10. Georg Strömbom (c) 1 1 1 1 

       Frank Holvik (c) X 

       Emelie Holgersson (c) - 

11. Martin Johansen (l) 1 1 1 1 

12. Benita Nilsson (l) 1 1 1 1 

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1 1 1 

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1 1 1 

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

16. Peter Andersson (l) 1 1 1 1 

      Ewa-Lena Svensson (l) 1 1 1 1 

 Lennart Rosén    (m) fd (l) X 

      Hans Kristensson (l) X 

17. Magne Hallberg (kd) 1 1 1 1 

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1 1 1 

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

      Dan Gustafsson (kd) X 

      Jörgen Myrberg (kd) X 

20. Benny Andersson (s) 1 1 1 1 

21. Rosalie Sanyang (s) 1 1 1 1 

22. Rikard Larsson (s) 1 1 1 1 

23. Christy Whiddon (s) 1 1 1 1 
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 2 (2) 

Ledamöter närv tjg         1
närv ej tjg  x 

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 

      Anette Johannessen (s) X 

      Birgitta Bengtsson (s) - 

      John Sporrong (s) - 

Bert-Inge Nordberg (s) X 

Helena Jonsson (s) - 

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

30. Tuula Visala Karlsson (v) - 

Thomas Collberg (v) 1 1 1 1 

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) X 

33. Martin Johansson (sd) - 

34. Rikard Simensen (sd) 1 1 1 1 

35. Thord Jansson (sd) 1 1 1 1 

36. Christer Olsson (sd) 1 1 1 1 

Zaid Liveland (sd) 1 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) 1 1 1 1 

Robert Berntsson (tp) - 

Peter Gustavsson (tp) X 

Christofer Nicklasson (tp) X 

Summa: 41 30 5 6 24 9 8 22 19 0 
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