
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 15:00 – 21:45 

Utses att justera Gun Alexandersson Malm (L) och Rikard Larsson (S) 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-11-22 

Paragrafer 219-233 

 
Underskrift  Sekreterare 

 
 Johan Nilsson 

 Ordförande 
 

 Anders G Högmark (M) 
 Justerare 

 
 Gun Alexandersson Malm (L) Rikard Larsson (S) 

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Anslaget sätts upp 2021-11-22 

Anslaget tas ner 2021-12-14 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Johan Nilsson 
 Utdragsbestyrkande 

 

1



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gun Alexandersson Malm (L) och Rikard 
Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens 
mötesprotokoll. 
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§ 220 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
 
Utgår 
 
- Val av god man vid lantmäteriförrättningar (S) 
- Val av nämndeman (S)
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§ 221 

Val av ersättare i socialnämnden (M) 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Christina Nyckelgård (M) till ersättare i 
socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
Björn Holm (M) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 156 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Christina Nyckelgård (M) som 
ersättare i socialnämnden.
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§ 222 

Val av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet 
Älv & Kust 

2021/300 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Yvonne Andersson (M) till ersättare i 
styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust. 
 
Sammanfattning 
Susanne Landgren (M) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust. Fyllnadsval ska därför 
ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 218 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Yvonne Andersson (M) som 
ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust. 
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§ 223 

Antagande av budget 2022 och preliminär budget 2023-
2024 samt antagande av investeringsbudget 2022 samt 
plan 2023-2026, fastställande av skattesats 2022 

2021/131 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Anta det grönblå förslaget till budget 2022 samt preliminär budget 

för 2023-2024 samt investeringsbudget 2022 och plan 2023-2026. 

2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 
60 mkr under 2022. 

3. Kommunstyrelsen har rätt att under 2022 omsätta lån dvs. låna upp 
belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning 
under 2022. 

4. Skattesatsen förblir oförändrad och fastställs till 21,71 kr. 

5. Följande tillägg tillförs det grönblå förslaget till budget 2022: 

- Öronmärka och avsätta 300.000 sek från socialnämnden för 
utökat arbete mot psykisk ohälsa bland unga på Tjörn. 

- Barn och Utbildning avsätter 400.000 sek för utbildning inom 
konflikthantering på grund av det ökade våldet inom skolan. 

- Kommunen ska prioritera GC-vägar på Tjörn. Så som en mellan 
Rönnäng och Kuballe. 

- Delas till berörda nämnder och styrelser: 
Kommunen skall verka för att Tjörns tradition som 
fiskekommun skall bevaras och även verka för att stimulera 
yrkesfisket & övriga havsbaserade näringsverksamheters 
utveckling inom kommunen. Kommunen skall verka för att 
Rönnängs fiskehamn förblir en bra lossningshamn för landning 
av fångst. 

- Delas till kultur- och fritidsnämnden: 
Kultur- och fritidsnämnden skall undersöka möjligheter att 
anlägga en s.k. Skatepark och i övrigt undersöka möjligheter för 
ett förstärkt spontanidrottsutövande för ungdomar. 

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Ta fram och anta en klimat & energistrategi. 

- Ta fram en koldioxidbudget som visar med vilken fart vi ska 
fasa ut kommunens utsläpp. Denna ska vi sedan kunna mäta 
mot varje år. 

 
Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån 
för eget budgetförslag. 

Samtliga ledamöter tillhörande Vänsterpartiet reserverar sig till förmån 
för eget budgetförslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlar ärendet avseende antagande av budget 
2022 och preliminär budget 2023-2024 samt antagande av 
investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026, fastställande av 
skattesats 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 198 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 188 

Beslutsunderlag 
Grönblåas budgetförslag, bilaga 1 
Socialdemokraterna och Kristdemokraternas budgetförslag, bilaga 2 
Tjörnpartiets budgetförslag, bilaga 3 
Sverigedemokraternas budgetförslag, bilaga 4 
Miljöpartiets budgetförslag, bilaga 5 
Vänsterpartiets budgetförslag, bilaga 6 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund 15:15 – 15:25. 

Sammanträdet ajourneras för förtäring 18:00 – 18:45. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Gun Alexandersson Malm (L), 
Gunnemar Olsson (L), Benita Nilsson (L), Bengt-Arne Andersson (M), 
George Strömbom (C) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 
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1. Anta det grönblå förslaget till budget 2022 samt preliminär budget 
för 2023-2024 samt investeringsbudget 2022 och plan 2023-2026. 

2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 
60 mkr under 2022. 

3. Kommunstyrelsen har rätt att under 2022 omsätta lån dvs. låna upp 
belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning 
under 2022. 

4. Skattesatsen förblir oförändrad och fastställs till 21,71 kr. 

Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD), Björn Möller (KD) fd (M), 
Maud Hultberg (S), Anette Johannessen (S), Benny Halldin (S), Benny 
Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att: 

1. Anta Socialdemokraternas och Kristdemokraternas förslag till 
budget 2022 samt preliminär budget för 2023-2024 samt 
investeringsbudget 2022 och plan 2023-2026. 

2. Skattesatsen förblir oförändrad och fastställs till 21,71 kr. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår i första hand att kommunfullmäktige ska 
besluta att anta Tjörnpartiets förslag till budget 2022 samt preliminär 
budget för 2023-2024 samt investeringsbudget 2022 och plan 2023-2026, 
i andra hand att kommunfullmäktige ska bifalla det Grönblåa 
budgetförslaget med följande tillägg: 

- Delas till berörda nämnder och styrelser: 
Kommunen skall verka för att Tjörns tradition som fiskekommun 
skall bevaras och även verka för att stimulera yrkesfisket & övriga 
havsbaserade näringsverksamheters utveckling inom kommunen. 
Kommunen skall verka för att Rönnängs fiskehamn förblir en bra 
lossningshamn för landning av fångst. 

- Delas till kultur- och fritidsnämnden: 
Kultur- och fritidsnämnden skall undersöka möjligheter att anlägga 
en s.k. Skatepark och i övrigt undersöka möjligheter för ett förstärkt 
spontanidrottsutövande för ungdomar. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
det Grönblåa budgetförslaget med tilläggsförslag från Gert Kjellberg 
(TP). 

Thord Jansson (SD) föreslår i första hand att kommunfullmäktige ska 
besluta att anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 samt 
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preliminär budget för 2023-2024 samt investeringsbudget 2022 och plan 
2023-2026, i andra hand att kommunfullmäktige ska bifalla det 
Grönblåa budgetförslaget med följande tillägg: 

- Öronmärka och avsätta 300.000 sek från socialnämnden för utökat 
arbete mot psykisk ohälsa bland unga på Tjörn. 

- Barn och Utbildning avsätter 400.000 sek för utbildning inom 
konflikthantering på grund av det ökade våldet inom skolan. 

- Kommunen ska prioritera GC-vägar på Tjörn. Så som en mellan 
Rönnäng och Kuballe. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår i första hand att kommunfullmäktige 
ska besluta att anta Miljöpartiets förslag till budget 2022 samt 
preliminär budget för 2023-2024 samt investeringsbudget 2022 och plan 
2023-2026, i andra hand att kommunfullmäktige ska bifalla det 
Grönblåa budgetförslaget med följande tillägg: 

- Ta fram och anta en klimat & energistrategi. 

- Ta fram en koldioxidbudget som visar med vilken fart vi ska fasa ut 
kommunens utsläpp. Denna ska vi sedan kunna mäta mot varje år. 

Alma Sibrian (V) och Thomas Collberg (V) föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att anta Vänsterpartiets förslag till 
budget 2022. 

Samtliga ledamöter som inledningsvis föreslagit att 
kommunfullmäktige ska anta det Grönblåa förslaget till budget 2022 
ställer sig även bakom de redovisade tilläggsförslagen från Thord 
Jansson (SD), Gert Kjellberg (TP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och de Grönblåas förslag till 
budget 2022 inklusive tillägg väljs. 

Omröstning begärs. De Grönblåas förslag inklusive tillägg väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer de resterande förslagen mot varandra och 
Socialdemokraternas och Kristdemokraternas förslag väljs till 
motförslag i huvudvoteringen. 
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Beslutsgång 3 
Ordförande ställer de Grönblåas förslag inklusive tillägg mot 
Socialdemokraternas och Kristdemokraternas motförslag. De Grönblåas 
förslag inklusive tillägg väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för de Grönblåas förslag inklusive tillägg. 

Nej-röst för Socialdemokraternas och Kristdemokraternas förslag. 

Omröstningsresultat 
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

3 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

De Grönblåas förslag inklusive tillägg väljs. 
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§ 224 

Ändring av VA-taxan gällande debitering av VA-
föreningar och gemensamhetsanläggningar 

2020/251 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring i va-taxa i enlighet 
med vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Enligt gällande va-taxa utgår en grundavgift för varje bebyggd 
fastighet inom verksamhetsområde.  

Avgiftsbestämmelsen innebär att fastighetsägare vars fastigheter 
har del i samfällighet för va-frågor totalt sett får betala en högre 
avgift än andra fastighetsägare.  

För att avgiftssättningen ska bli mer rättvis föreslås va-taxans 
bestämmelser om grundavgift ändras så att reducerad 
grundavgift tas ut för fastighet som har del i samfällighet för va-
frågor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 200 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 190 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 281 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-07 
Förslag till ändrad va-taxa med rödmarkering, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 225 

Partistöd för 2022 

2021/269 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2022 ska utbetalas 
enligt nedanstående. 

Socialdemokraterna  149 280 kr 

Moderaterna  133 805 kr 

Liberalerna  102 854 kr 

Tjörnpartiet    87 378 kr 

Sverigedemokraterna   71 902 kr 

Kristdemokraterna    56 427 kr 

Centerpartiet   40 951 kr 

Miljöpartiet    40 951 kr 

Vänsterpartiet   40 951 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Det totala 
partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (48 300 för 2022) och 
reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. 
Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med totala 
antalet mandat i kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 201 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 192 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag.
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§ 226 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2021 

2021/295 

Beslut 
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det 
gällde följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 193 
Socialnämnden 2021-09-21, § 179 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 227 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om energioptimering inom byggnation 

2019/393 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-29. 

2. Informera allmänheten via hemsida och andra forum om 
fördelar och utformning av lågenergihus. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering 
inom byggnation, med följande yrkande:  

”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till 
både privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som 
ska vara verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara 
utformat efter ett miljö- och energiperspektiv som inkluderar 
materialval, energiförmåga, och hållbarhet.” 

Vid kommunfullmäktiges behandling 2021-03-25 återremitterades 
ärendet, där förvaltningen gjort tolkningen att förslaget som 
redovisades på fullmäktiges sammanträde skulle utredas närmare. 
Förslaget till beslut var att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till att framtaga ett 
miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner m.m. Ett 
sådant policydokument bör inkludera miljö- och energiperspektiv 
som inkluderar materialval, energiförmåga, och hållbarhet samt 
ha bäring på kommunens mål med agenda 2030.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-09-29 
föreslagit att motionen avslås. Nämnden menar att den 
efterfrågade policyn skulle innebära verkningslösa 
kommunspecifika särkrav då kommunen enbart har rätt att i 

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

myndighetsutövning se till att rådande lagstiftning 
implementeras. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 203 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 194 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 275 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 65 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 
Motion 2019-11-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna 
till att framtaga ett miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner 
m.m. Ett sådant policydokument bör inkludera miljö- och 
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet samt ha bäring på kommunens mål med agenda 2030. 

Björn Möller (KD) fd (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Rikard Larsson (S) förslag. 

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

1. Avslå motionen. 
2. Avslå Rikard Larssons (S) förslag. 
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Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, med tillägg att informera allmänheten via 
hemsida och andra forum om fördelar och utformning av lågenergihus. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Rikard Larssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige väljer att bifalla eller avslå 
Martin Johanssons (-) fd (SD) tilläggsförslag. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige valt att bifalla förslaget. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 228 

Svar på interpellation från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars 
Carlsson (M) om ställplatser för husbilar 

2021/276 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
ställplatser enligt följande: 

”Handelsmännen på Sveriges vackraste Ö bara väntar på en mer ökad 
och breddad Turism för årets alla månader. Många med mig pratar vitt 
och brett om att värna om småföretagare och turism. Frågan många 
ställer sig är då ”Vad gör kommunen åt det”? 

Husbilsägandet är en marknad som ökar både i Sverige och utomlands. 
Detta är en väldigt köpstark publik som dessutom är mycket flexibel. 

En attraktiv ställplats innebär oftast att det finns tillgång till: el, 
färskvatten samt tömning av gråvalen och latrin. Ryktet om en bra 
ställplats sprider sig lika fort som motsatsen. 

Jag driver denna fråga beroende på att jag bland annat tycker många 
fler skall få möjligheten att få se och uppleva vår vackra Ö Tjörn. 

Utifrån ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden: 

Hur prioriterat är detta med ställplatser 

Planeras det ställplatser på Tjörn” 

Lars Carlsson (M) svarar enligt följande: 

”I sin interpellation har Martin Johansson ställt två frågor angående 
ställplatser för husbilar som härmed besvaras: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fråga 1: Hur prioriterat är detta med ställplatser? 

Svar: Du har ställt frågan till mig som ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden, 

Detta är inget som ligger inom samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 

Fråga 2: Planeras det ställplatser på Tjörn? 

Svar: Vad jag vet så har vi för tillfället inga ansökningar inne om 
tillstånd för ställplatser.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 209 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 178 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2021-10-14 
Interpellation 2021-08-26 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 

Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm 
(L) om heltidsresan 

2021/284 

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 
heltidsresan, enligt följande: 

”Till vår kännedom har kommit att Fackförbundet kommunal på Tjörn 
har framfört önskan att få träffa socialnämnden ledamöter för att ha en 
dialog kring Hälso-schemat som införts, vilket Socialnämndens 
arbetsutskott har avböjt. 

Orsaken är bland annat följande: 

Nu lyfter heltidsresan vi kommer under hösten att göra en utvärdering 
samt en Slutlig utvärdering i början av 2022. Det är viktigt att man 
slutför projektet innan man gör ändringar. 

Med anledning av att heltidsresan införts utan hänsyn till personalens 
delaktighet och utan analys för konsekvenser, och att det är ohållbara 
scheman både på kortare och lång sikt. 

Det handlar från småbarnsmamma eller pappa, mormor eller farmor, 
äldre som är över 60 som försöker orka jobba till pensionen vilket är 
omöjligt för många, de väljer i stället att bli fattig pensionärer eller 
jobba på timmar. 

Med anledning av ovanstående frågar vi följande: 

Hur många årsarbetare har ni fördelat till varje verksamhet för att 
kunna höja sysselsättning till heltid? 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Har ni redan planerat erbjuda deltider igen om ni inte kan hantera hur 
man inför en bra struktur? 

Kommer ni att ta ansvar för personalens hälsa och sätta in resurser för 
ett hållbart arbetsschema? 

När ska nattpersonalen få tillbaka sina 10 timmars nattpass?” 

Gun Alexandersson Malm (L) svarar enligt följande: 

”Tack Alma för din Interpellation. 

Jag väljer att svara på varje fråga utan att läsa upp den. Men vill först 
påpeka att Heltidsresan är ett centralt avtal mellan fackförbundet 
kommunal och Sveriges kommuner och Regioner. Något som varje 
kommun och Region måste införa. 

För mig är rätten till heltid en jämställdhetsfråga. 

1) Årsarbetare varje verksamhet 

Jag kan endast svara på Vård och omsorgsavdelningen och där har 
heltiderna ökat med 100% från januari 2020 till augusti 2021, från 70 st 
till 145 st. 

2) Deltider 

Det centrala avtalet mellan  kommunal och SKR innebär att alla nya 
tjänster skall vara heltider, och vi vill inte bryta mot avtalet. Det som 
hade deltid innan det nya avtalet har ju kvar sina deltider om dom vill. 
Sedan är det upp till arbetstagaren och dess chef att besluta om 
tjänstledighet. 

3) Hållbart arbetsschema 

Vi tar ansvar för personalens arbetsmiljö och hälsa. 

4) 10 timmars pass 

Vi har justerat natten med en lägre sysselsättning och ingen 
lönesänkning, det som kommunal krävde.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden följer utvecklingen av heltidsresan varje månad. Vi 
kommer att göra en utvärdering av projektet. 

Därefter kan det bli justeringar.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 210 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 183 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2021-10-14 
Interpellation 2021-09-17 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230 

Svar på interpellation från Robert Bull (V) fd (C) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
trafiksituationen i Häggvall 

2021/319 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
trafiksituationen i Häggvall, enligt följande: 

”Bakgrund: 

Jag lämnade till fullmäktige 2021-04-22 in en motion om behovet 
av att åtgärda trafiksituationen för vid Häggvallskolan och vid 
övergången av väg till Ica Nära Höviksnäs. Farliga 
trafiksituationer uppkommer dagligen, inte minst när skolbarn 
skall korsa vägen och i närheten av parkeringsplats 
Häggvallskolan. 

Förslagen i motionen bifölls av kommunfullmäktige. 

Min fråga är: 

Vad har kommunen gjort sedan motionen antogs av fullmäktige? 

När förväntas åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid 
Häggvallskolan och vid övergången 

Ica Nära enligt kommunfullmäktiges beslut vara genomförda?” 

Martin Johansen (L) svarar enligt följande: 

”Inledningsvis måste jag återigen påminna om att beslut som 
berör infrastruktur går sällan att genomföra på kort varsel, 
framför allt inte när andra aktörer som Trafikverket måste 
involveras. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den aktuella frågan hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och 
dess förvaltning.  

Under arbetets inledning har det framkommit att Trafikverket 
sedan tidigare uppmärksammat problemet i området och 
motsätter sig inte att kommunen tar fram en mindre 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för de åtgärder som behöver göras. 

Första steget kommer således bli att ta fram en mindre ÅVS för 
samråd med Trafikverket och övriga berörda. I utredningen 
behöver också skola och affärsidkaren ingå för att belysa 
problemet och för att få ett bra underlag för vilken åtgärd som blir 
den mest effektiva. Det är även viktigt att ha med sig i planeringen 
att åtgärder inte heller hindrar en eventuell fortsatt utbyggnad av 
Häggvallsskolan Idrottsområde. 

Framtagandet av den mindre ÅVSen inleds med att få in en 
kostnadsbeskrivning för utredningen, för att sedan kunna landa i 
en kostnad för de åtgärder som krävs. Tidplan för när en färdig 
åtgärd finns på plats är därför svår att beräkna. 

I och med att finansieringen av samtliga åtgärder med all säkerhet 
kommer att vara kommunal måste även dessa medel budgeteras.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 216 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2021-11-11 
Interpellation 2021-10-08 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
seniorer i skolan 

2021/336 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om seniorer i 
skolan, med följande yrkande: 

”att kartlägga behovet av seniorer i skolan och lyfta fram vilka hinder 
som finns att tillgodose behovet”. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-28 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232 

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

2021/345 

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

”Bakgrund,  

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

Om Familjecentralen Måsen – Tjörn 

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

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 

1. Vad var skälen till att stänga familjecentralen Måsen? 

2. Vilka ekonomiska konsekvenser har beslutet fått? 

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

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-11-09 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson 
(M) om räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och 
Tjörns kommun 

2021/346 

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

”Bakgrund,  

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

Under kommunfullmäktigemötet den 21 oktober 2021 kunde ingen 
redogöra för de principer som finns för räntebetalningar mellan VA-
kollektivet och Tjörns kommun. 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 

1. Vilka principer gäller för räntedebiteringar mellan VA-kollektivet och 
Tjörns kommun? 

2. Hur redovisas dessa? 

3. Hur har man sett över hur vi beräknar VA verksamhetens 
självkostnad?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-11-09
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) 
Ledamöter närv tjg  1

närv ej tjg  x 
§ 223 § 227

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

1. Bo Bertelsen (m) 1 1 1 

2. Lars Carlsson (m) 1 1 1 

3. Susanne Landgren (m) - 

4. Anders G Högmark (m) 1 1 1 

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

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

7. Marianne Möller (kd) fd
(m)

1 1 1 

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

     Robert Johansson (m) x (from 223) 

     Yvonne Andersson (m) 1 1 1 

     Daniel Magnusson         (m) - 

     Filip Andersson    (-) fd (m) - 

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

10. Georg Strömbom (c) 1 1 1 

 Frank Holvik (c) x 

       Emelie Holgersson (c) - 

11. Martin Johansen (l) 1 1 1 

12. Benita Nilsson (l) 1 1 1 

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1 1 

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1 1 

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

16. Peter Andersson (l) - 

      Ewa-Lena Svensson (l) 1 1 1 

      Lennart Rosén    (m) fd (l) 1 1 1 

      Hans Kristensson (l) x 

17. Magne Hallberg (kd) 1 1 1 

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1 1 

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

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) x 

      Jörgen Myrberg (kd) x 

20. Benny Andersson (s) 1 1 1 

21. Rosalie Sanyang (s) 1 1 1 

22. Rikard Larsson (s) 1 1 1 

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

Ledamöter närv tjg  1
närv ej tjg  x 

§ 223 § 227

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

24. Benny Halldin (s) 1 1 1 

25. Maud Hultberg (s) 1 1 1 

26. Jan Berndtsson (s) 1 1 1 

27. Annica Johansson (s) - 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1 1 

      Birgitta Bengtsson (s) - 

      Bert-Inge Nordberg (s) - 

      Helena Jonsson (s) - 

Björn Sporrong (s) 1 1 1 

Lars-Olof Henriksson  (s) - 

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 1 1 

30. Thomas Collberg  (v) 1 1 1 

vakant          (v) - 

vakant  (v) - 

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

1 (from § 223) 1 1 

32. Anna Wängborg       (mp) - 

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) 1 1 1 

      Carl Bloom     (mp) - 

33. Martin Johansson
  (-) fd (sd) 

1 1 1 

34. Rikard Simensen (sd) 1 1 1 

35. Thord Jansson (sd) 1 1 1 

36. Christer Olsson (sd) 1 1 1 

Zaid Liveland (sd) x 

Jenn Johansson (sd) - 

37. Gert Kjellberg (tp) 1 1 1 

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 1 1 

39. Magnus Gullbrandsson (tp) - 

40. Andreas Hansson (tp) 1 (tom § 228) 1 1 

41. Veronicka Eriksson (tp) 1 1 1 

Robert Berntsson (tp) 1 1 1 

Peter Gustavsson (tp) - 

Christofer Nicklasson (tp) 1 (from § 229) 

Summa: 24 14 3 22 19 0 
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