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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Yvonne Andersson (M) och Rikard Larsson 
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Fråga från Martina Gullbrandsson (KD) ställd till 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt-Arne Andersson 
(M) om fritidskort 

- Begäran om entledigande från Aida Tegeltija (L) från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

- Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (L) 

- Begäran om entledigande från Lars Carlsson (M) från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot tillika 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen samt styrelseledamot tillika 1:e vice 
ordförande i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 

- Val av ledamot tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (M) 

- Val av ersättare i kommunstyrelsen (M) 
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§ 73 

Val av ombud till årsmöte för Kommunforskning i 
Västsverige 10 maj 

2021/379 

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

befullmäktigas att företräda Tjörns kommun vid årsmöte för 
Kommunforskning i Västsverige. 
 

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande 
Gun Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande 
Alma Sibrian i andra hand. 

 
Sammanfattning 
Tjörns kommun ska utse ombud till årsmötet för Kommunforskning i 
Västsverige. Årsmötet hålls den 10 maj 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud.
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§ 74 

Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2022/87 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2. Godkänna årsredovisning för Vatten och 
avloppsverksamheten 2021 

3. Godkänna årsredovisningen för Avfallsverksamheten 2021 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens 
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun 
redovisar ett resultat på +89,6 miljoner kronor jämfört med budget 
för 2021 på +5,3 miljoner kronor. Kommunens investeringar var 
budgeterade till 118,5 miljoner kronor och utförda investeringar 
blev 55,0 miljoner kronor. 

Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 94 procent är 
helt eller delvis uppfyllda. Om man räknar med måluppfyllelsen 
för bolagen i denna siffra är 92 procent av de prioriterade målen 
helt eller delvis uppfyllda. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 49 

Samverkan 
Central samverkansgrupp (CSG) 2022-03-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Tjörns kommuns årsredovisning 2021 
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2021 
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2021 
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Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund kl. 18:37-18:38. 
Inga frågor föreligger vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 75 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

2022/135 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar granskningen avseende kommunens 
bokslut och årsredovisning 2021. 
 
Sammanfattning 
KPMG AB har på uppdrag av den kommunala revisionen granskat 
bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. I granskningen 
framgår att Tjörns kommun uppnår båda de finansiella målen vilka 
fullmäktige fastställde för räkenskapsåret 2021. Av de fastställda 
verksamhetsmålen bedömer kommunstyrelsen att måluppfyllelsen uppgår till 
94 procent. 

Beslutsunderlag 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
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§ 76 

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämnderna 2021 

2022/133 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för de 
förtroendevalda i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Sammanfattning 
Den kommunala revisionen har granskat verksamheterna och 
räkenskaperna för år 2021. Av revisionsberättelsen framgår revisionens 
bedömningar enligt nedan: 

- sammantaget att styrelse och nämnder i Tjörns kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 
- att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
- sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 

de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse 
och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse 2021, bilaga till revisionsberättelsen 
Grundläggande granskning 2021, Bilaga 1 till Revisorernas redogörelse 
2021 
Översiktlig granskning - Delårsrapport per 2021-08-31, Bilaga 2 till 
Revisorernas redogörelse 2021 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021, Bilaga 3 till 
Revisorernas redogörelse 2021 
Granskningsrapport Tjörns kommunala Förvaltnings AB, Bilaga 4 till 
Revisorernas redogörelse 2021 
Granskningsrapport Tjörns Bostads AB, Bilaga 5 till Revisorernas 
redogörelse 2021 
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Granskningsrapport Tjörns Hamnar AB, Bilaga 6 till Revisorernas 
redogörelse 2021 
Granskningsrapport Tjörns Måltids AB, Bilaga 7 till Revisorernas 
redogörelse 2021 
Granskning av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen, Bilaga 8 
till Revisorernas redogörelse 2021 
Granskning av kommunstyrelsens samordningsansvar och 
uppsiktsplikt, Bilaga 9 till Revisorernas redogörelse 2021 
Granskning av skolplikt och frånvaro i grundskolan, Bilaga 10 till 
Revisorernas redogörelse 2021 
Granskning av beslutsuppföljning 
Granskningsrapport 2021 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB   
Granskningsrapport 2021 för Tjörns Bostads AB  
Granskningsrapport 2021 för Tjörns Hamnar AB  
Granskningsrapport 2021 för Tjörns Måltids AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot den kommunala revisionens 
rekommendation om beviljad ansvarsfrihet. 
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§ 77 

Redovisning av ej färdigberedda motioner april 2022 

2022/136 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

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

2021: 20 motioner har ännu inte beretts färdigt. 

2022: 6 motioner har ännu inte beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-14 
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§ 78 

Inskränkning av verksamhetsområde Lilla Brattön 

2022/84 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om inskränkning av 
verksamhetsområdet Lilla Brattön i enlighet med tjänsteutlåtande 
2022-01-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade år 2002 att inrätta ett 
verksamhetsområde för Lilla Brattön eftersom det motiverades av 
en potentiell utveckling av bebyggelsen på ön. Då exploatering 
inte har skett föreslås nu en inskränkning av verksamhetsområdet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 66 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 50 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 42 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Karta över Lilla Brattön 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-31 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 79 

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

2021/214 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning 
för Göteborgsregionens kommunalförbund i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 
 
Sammanfattning 
Förbundsfullmäktig i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
beslutat om vissa organisatoriska förändringar i 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Med anledning av det 
har kommunalförbundet tagit fram ett förslag till reviderad 
förbundsordning. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 
och med 2023. 

Förutom redaktionella ändringar avser revideringen framförallt 
ändring av sättet att utse ledamöter till förbundsfullmäktige, 
ändring av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen samt 
förtydligande av hur val till politiskt sammansatta 
beredningsgrupper ska genomföras.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 67 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 51 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Förslag till reviderad förbundsordning inkl. tjänsteskrivelse, 
bilaga 1 
Beslut om reviderad politisk organisation för GR, bilaga 2 
Beslut om reviderad förbundsordning för GR, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund
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§ 80 

Godkännande av avtal med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2022/35 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna avtalet med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans. 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Reservation 
Alma Sibrian (V) reserverar sig mot beslutet. 

Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har ej inkommit 
med någon vid justeringstillfället. 

Sammanfattning 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har år 2014 ingått 
ett intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system i syfte att 
möjliggöra leverans av vatten från Kungälv till Stenungsund och 
Tjörn, se bilaga 1.  

I processen har det nu blivit aktuellt att avtala om leveransmängd 
och kostnader per kommun. Kungälvs kommun har i nära 
samarbete med Stenungsunds kommun och jurister tagit fram ett 
avtal, som i sin tur ligger till grund för avtalsförslaget mellan 
Stenungsunds och Tjörns kommuner.  

Enligt avtalen ska Kungälvs kommun leverera en viss mängd 
vatten till Stenungsunds kommun. Denna kommun ska i sin tur 
leverera vidare 50 procent av vattnet till Tjörns kommun.  

Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 procent av de 
kostnader som Stenungsunds kommun har för vattenleveransen 
från Kungälvs kommun. Därutöver ska Tjörns kommun även stå 
för vissa merkostnader som uppkommer för Stenungsunds 
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kommun till följd av de uppdimensioneringar av ledningsnät 
m.m. som krävs för att vatten ska kunna levereras vidare till 
Tjörns kommun.   

För vattenleveransen ska Tjörns kommun utge en årlig avgift. 
Avgiftens storlek kommer att variera under avtalstiden. För år 
2024 beräknas nettokostnaden för leverans av 10 l/s uppgå till 3,1 
mkr, se bilaga 4-5.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2022-03-23 
beslutat att överlämna det aktuella ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Kommunstyrelsen har därefter föreslagit kommunfullmäktige att 
godkänna avtalet med Stenungsunds kommun. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 68 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 52 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23, § 72 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-15 
Kompletterande information efter kommunstyrelsens uppdrag till 
förvaltningen 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Björn Möller (KD) fd (M), Bo Bertelsen (M), Rikard 
Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. Göra följande tillägg under punkt 5 i avtalet enligt följande: 
”Avgifternas fördelning mellan parterna baseras på att vardera 
parts behov är 10 sekundliter. Om någon part önskar mer än 10 
sekundliter renvattenleverans så ska kostnadsfördelningen 
omförhandlas.” 

2. Tillställa Stenungsunds kommunfullmäktige avtalsändringen. 

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

Beslutsgång 1 
Då inget motförslag till kommunstyrelsens förslag föreligger, finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med det. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska bifalla eller avslå Gert 
Kjellbergs (TP) tilläggsförslag och finner att det avslås. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att avslå tilläggsförslaget från Gert Kjellberg (TP). 

Nej-röst för att bifalla tilläggsförslaget från Gert Kjellberg (TP). 

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

11 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

1 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Gert Kjellbergs (TP) 
tilläggsförslag. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun 

Stenungsunds kommun 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter tillhörande Kristdemokraterna anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Avtalet med Stenungsunds kommun om att säkra vattenleverans för 
våra invånare för framtiden är mycket viktigt. Skrivningen om 
fördelning av kostnaden vid olika behov av vatten är inte glasklar. 
Trots försök att få till en tydligare skrivning har inte detta skett.  

Från Stenungsunds kommun menar man att avtalet innebär att om 
olika behov av vattenleverans uppstår för Stenungsund eller Tjörn så 
kommer kostnaden att fördelas efter leverans. Detta är vad Tjörn också 
vill. 

Vi vill inte riskera att missa möjligheten till vattenleverans via 
Stenungsund och är därför för att detta avtal sluts.” 

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

”Socialdemokraterna lämnar härmed en protokollsanteckning kring 
Vattenavtal med Stenungsunds kommun. Vi ställer oss frågande till den 
ljumma inställning som majoriteten har visat i frågan kring 
vattenleveranser från Kungälv. Å ena sidan så konstaterar vi att inte 
tillräckligt med initiativ har gjorts kring rördragning från Kungälv till 
Tjörn. Inte heller har vi sett något kraftfullt arbete kring att få en 
rördragning dragen på Tjörn som är tät. Som det är nu kommer det att 
kopplas på vatten från Kungälv till Tjörns VA 1/1 2024, till ett va-nät 
som nu läcker kraftigt. Dessutom har majoriteten misslyckats med att få 
till de skrivningar i avtalet med Stenungsund, som skulle undanröja 
alla tvivel kring leveranser och kostnader. Vi har inte heller fått något 
tillfredsställande svar på frågan om finansieringen av vattnet framgent, 
och vem som skall stå för mellanskillnaden i kostnad mellan 
kommunens behov och VA-kollektivets behov.”
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§ 81 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar 

2021/60 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning 
till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-09. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion som i flera 
punkter yrkar på ett kommunalt övertagande av enskilda 
tätortsvägar, enligt bilagd motion daterad 2021-03-18. 
Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-25 att motionen får väckas.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår avslag på motionen i beslut 
på sammanträde 2021-05-19 med hänvisning till tjänsteutlåtande 
från planavdelningens trafikenhet daterat 2021-05-11. 
Kommunkansliet delar nämndens bedömning och föreslår att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 55 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 29 
Kommunfullmäktige 2021-03-25  
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Motion 2021-03-18 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP), Bo Bertelsen (M), Björn Möller (KD) fd (M) föreslår 
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
med fleras förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 82 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

2021/147 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby 
tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid 
Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och 
hitta lösningar för detta.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Båda 
instanserna föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
att kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med frågan om 
tillgängliga friluftsmål i många år. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har bland annat planerat för åtgärder som förväntas medföra 50 
parkeringsplatser i anslutning till Bö tjärn, som ska anläggas i 
samband med att Skärhamns motionsspår färdigställs. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 69 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 53 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 4 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 93 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-05 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-08-19 
Motion 2021-04-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att motionen anses besvarad. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsens förslag 
väljs. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
arbetskläder till förskolans personal 

2021/159 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-14 där det framgår att respektive 
nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) anmäler skriftlig reservation men har ej 
inkommit med någon vid justeringstillfället. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
arbetskläder till förskolans personal, med följande yrkanden: 

”- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans 
personal. 

- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som 
tjänsteförmån till förskolans personal.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden som ställer sig positiv till remissen men ser 
samtidigt behovet av en kommunövergripande policy gällande 
frågan om arbetskläder för att få en systematisk och likvärdig 
hantering inom kommunens förvaltningar. 

Det framkommer även i tjänsteutlåtande från barn- och 
utbildningsförvaltningen att man 2016 genomförde inköp av 
arbetskläder för personalen på samtliga kommunala förskolor, där 
varje medarbetare fick utprovade vind-och vattentäta ställ 
tillsammans med en fleecetröja. Dessa inköp finansierades då av 
centrala medel på barn- och utbildningsförvaltningen. Därefter 
har nya arbetskläder köpts in vid behov, vilket debiterats 
respektive förskolas budget. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunkansliet bedömer således att det saknas skäl att utreda 
frågan vidare, då möjligheten till arbetskläder till viss del redan 
tillgodoses. Därutöver bedöms frågan vara av sådan karaktär, att 
respektive nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning, 
utan detaljstyrning av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår 
därmed att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 20022-04-07, § 70 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Martin Johansen (L), Maud Hultberg (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att: 

1. Anse att-sats ett besvarad. 
2. Bifalla att-sats två: att utreda möjligheten att inrätta ett riktat 

klädbidrag som tjänsteförmån till förskolans personal.”. 

Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin 
Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla att-sats 
två: att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som 
tjänsteförmån till förskolans personal. 

Beslutsgång 1 
Då fler förslag föreligger konstaterar ordförande att Bo Bertelsens (M) 
med fleras förslag väljs till huvudförslag. Motförslag ska utses. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) och Alma Sibrians (V) 
förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag. Martin Johanssons (-) fd (SD) 
och Alma Sibrians (V) förslag väljs. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) med fleras huvudförslag mot 
Martin Johanssons (-) fd (SD) och Alma Sibrians (V) motförslag. Bo 
Bertelsens (M) med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) med fleras förslag. 

Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) och Alma Sibrians (V) förslag. 

Omröstningsresultat 
30 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

7 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Bo Bertelsens (M) med fleras förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Klimatet 2030 

2021/48 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med 
hänvisning till kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-03-10. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) har inlämnat en motion angående kommunens 
arbeta kopplat till Klimat 2030 samt Agenda 2030.  

Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete som skapats 
från och med mars 2022 inom ramen för kommunkansliet har 
uppdraget att driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete 
inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är 
att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och 
samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar 
förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar. Medarbetarna på avdelningen ska 
bidra med kunskap och kompetens kring hållbarhetsfrågorna och 
ska arbeta såväl strategiskt som operativt med hållbarhet. Inom 
ramen för avdelningens verksamhet kommer planer och strategier 
kopplat till hur kommunen ska fortsätta sitt arbete kopplat till 
hållbarhetsfrågorna att tas fram. De åtgärder och aktiviteter som 
kommunen genomför ska kommuniceras internt och externt och 
kommunikationsinsatserna kan med fördel planeras och samlas i 
en kommunikationsplan.  

Kommunstyrelsen har också i sin budget prioriterade mål som 
fokuserar på de frågor som berörs i motionen. Uppföljning 
kopplade till dessa mål kommer att presenteras för politiken 
löpande under året i samband med delårs- och helårsuppföljning 
av budget. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 71 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 55 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Klimatet 2030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 förvaltning 

2021/165 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med 
hänvisning till kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-03-08. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) inlämnade 2021-05-20 en motion kopplat till Agenda 
2030 förvaltning. I motionen yrkar motionärerna på att skyndsamt 
uppdra åt kommunen att utreda hur kommunen kan 
omorganisera sig, med syfte att skapa modernare arbetsstrukturer 
och bättre samverkan. Detta för att på ett realistisk sätt, i samsyn 
mellan olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, kunna 
arbeta effektivt för ekologisk, social- och ekonomisk hållbarhet. 

Från och mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunkansliet. 
Avdelningen har uppdraget att driva och samordna kommunens 
hållbarhetsarbete inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med 
avdelningen är att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, 
strategiskt och samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen 
skapar förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar.  

Kommunkansliet har också under 2021 genomfört en inledande 
utredning kring möjligheterna att förändra nuvarande nämnd- 
och förvaltningsstruktur. En av fördelarna av en förändrad 
struktur som lyfts fram i rapporten är att en ny struktur skulle 
kunna främja ett ökat internt samarbete. Rapporten har 
presenterats och överlämnats till politiken för vidare hantering. 

Utifrån ovanstående föreslår kommunkansliet att motionen ska 
anses vara besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 72 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 56 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Agenda 2030 förvaltning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
VMA-system (viktigt meddelande till allmänheten) i 
kommunen 

2022/99 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om VMA-system 
(viktigt meddelande till allmänheten) i kommunen, enligt följande: 

”Kommer Tjörns kommun ansöka om varningssystemet Hesa Fredrik?” 

Beslutsunderlag 
Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 2022-03-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 

Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande om evakuering av 
flyktingar från Ukraina 

2022/101 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en fråga ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om evakuering av 
flyktingar från Ukraina, enligt följande: 

”Kan eller kommer kommunen hjälpa till med att evakuera ukrainska 
flyktingar till vårt idag trygga Tjörn?” 

Beslutsunderlag 
Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 2022-03-17 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2021 

2022/134 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten avseende 
grundläggande granskning 2021. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av den kommunala revisionen genomfört en 
grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 

Socialnämndens svar på granskning av 
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 

2022/71 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar socialnämndens svar på 
granskningsrapporten avseende kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen. Rapporten har tidigare överlämnats till berörd nämnd 
för besvarande. Socialnämndens svar har nu tillställts 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Beslut från socialnämnden 2022-03-30, § 57 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-03-20 
Missiv 2022-02-14 
Granskning av kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 

Fråga från Martina Gullbrandsson (KD) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt-Arne 
Andersson (M) om fritidskort 

2022/144 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att: 
 
1. Frågan har inkommit. 
2. Frågan är besvarad vid sammanträdet. 
 
Sammanfattning 
Martina Gullbrandsson (KD) har lämnat in en fråga ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt-Arne Andersson (M) 
om fritidskort, enligt följande: 

”I väntan på permanent lösning i samband med läsåret 22/23 - Varför 
erbjuds inte tillfälligt fritidskort som gäller för sommaren 2022, genom 
det tremånaders kort som finns i Västtrafiks utbud?” 

Beslutsunderlag 
Fråga från Martina Gullbrandsson (KD) 2022-04-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 

Begäran om entledigande från Aida Tegeltija (L) från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

2022/141 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Aida Tegeltija (L) från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Aida Tegeltija (L) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-04-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (L) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Christina Ericson (L) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Aida Tegeltija (L) har entledigats från uppdraget som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-04-21, § 91 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår Christina Ericson (L) som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 

Begäran om entledigande från Lars Carlsson (M) från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot 
tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt 
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB 

2022/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Lars Carlsson (M) från följande 
uppdrag: 
 
- Ledamot i kommunfullmäktige 
- Ledamot tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
- Styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns Kommunala 

Förvaltnings AB 
 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
Lars Carlsson (M) har begärt entledigande från samtliga politiska 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-04-21 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 

Val av ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen (M) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
valberedningen. 
 
Sammanfattning 
Lars Carlsson (M) har entledigats från uppdraget som ledamot tillika 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-04-21, § 93 

Ajournering 
Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl. 20:21 – 20:30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Bo Bertelsen (M) som ledamot 
tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) som 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 

Med anledning av Rikard Larssons (S) nominering väljs Jan Berndtsson 
(S) till ny justeringsperson för den aktuella paragrafen. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
återremittera ärendet till valberedningen. 

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Omröstningsresultat 
14 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

6 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet återremitteras i enlighet med Björn Möllers (KD) fd (M) 
förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 

Val av ersättare i kommunstyrelsen (M) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av att valet till ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen återremitterats till valberedningen beslutar 
kommunfullmäktige att bordlägga det aktuella ärendet. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-04-21, § 94 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 80 § 83 § 94 

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1   1   1   

2.  Lars Carlsson (m) -          

3.  Susanne Landgren (m) -          

4.  Anders G Högmark (m) -          

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

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

7. Marianne Möller (kd) fd 
(m) 

1 1   1    1  

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

     Robert Windelstrand (m) 1 1   1   1   

     Yvonne Andersson (m) 1 1   1   1   

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) 1 1   1   1   

       Frank Holvik (c) -          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1   1   1   

12. Benita Nilsson (l) 1 1   1   1   

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

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1   1   1   

15. Inga-Lill Hast  (m) fd (l) 1 1   1   1   

16. Peter Andersson (l) 1 1   1   1   

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      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 (m) fd (kd) x          

      Jörgen Myrberg (kd)   -          

20. Benny Andersson (s) 1 1   1    1  

21. Rosalie Sanyang (s) -          

22. Rikard Larsson (s) 1 1   1    1  

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

Ledamöter närv tjg  1
närv ej tjg  x 

§ 80 § 83 § 94

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

24. Benny Halldin (s) 1 1 1 1 

25. Maud Hultberg (s) 1 1 1 1 

26. Jan Berndtsson (s) 1 1 1 1 

27. Annica Johansson (s) - 

28. Klaes Lundin Eide (s) - 

      Birgitta Bengtsson (s) - 

 Bert-Inge Nordberg (s) 1 1 1 1 

      Helena Jonsson (s) - 

Björn Sporrong (s) 1 1 1 1 

Lars-Olof Henriksson  (s) - 

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

30. Thomas Collberg  (v) - 

vakant          (v) - 

vakant  (v) - 

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

- 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1 1 1 

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) 1 1 1 1 

   Carl Bloom     (mp) - 

33. Martin Johansson
  (-) fd (sd) 

1 1 1 1 

34. Rikard Simensen (sd) 1 1 1 1 

35. Thord Jansson (sd) 1 1 1 1 

36. Christer Olsson (sd) 1 1 1 1 

Zaid Liveland       (-) fd (sd) x 

Jenn Johansson (sd) - 

37. Gert Kjellberg (tp) 1 1 1 1 

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 1 1 1 

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1 1 1 1 

40. Andreas Hansson (tp) 1 1 1 1 

41. Veronicka Eriksson (tp) 1 1 1 1 

Robert Berntsson (tp) - 

Peter Gustavsson (tp) - 

Christofer Nicklasson (tp) - 

Summa: 37 11 30 7 0 14 17 6 25 1 
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