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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rolf Persson (M) fd (KD), ersätter Martin Johansen (L) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Gert Kjellberg (TP), ej § 214 
Magnus Gullbrandsson (TP), ersätter Gert Kjellberg (TP) § 214 
Björn Möller (KD) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Erling Alsin (-) fd (V) 
Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
 
Jeanette Lagervall (V), adjungerad ledamot 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Emma Pakki, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 

2



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 
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§ 213 

Tjörns kommuns klimatlöften 2022 

2021/197 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun ställer sig bakom Kommunernas klimatlöften 
och ska under 2022 arbeta med nedanstående åtgärder 

• Åtgärd 1 Vi har en laddplan för kommunen 
• Åtgärd 6 Vi använder en klimatstyrande parkeringspolicy 
• Åtgärd 10 Vi använder cirkulära möbler 
• Åtgärd 11 Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter 

istället för att köpa 
• Åtgärd 12 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
• Åtgärd 13 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 

verksamhet och har mål 
• Åtgärd 14 Vi genomför energieffektiviseringar 
• Åtgärd 16 Vi installerar solenergi 
• Åtgärd 17 Vi arbetar med återbruk av byggmaterial 
• Åtgärd 18 Vi har en koldioxidbudget 
• Åtgärd 20 Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 

klimatet 

2. Arbetet med Kommunernas klimatlöften ska genomföras 
operativt i kommunens olika förvaltningar och bolag utifrån 
vilka som ställt sig bakom vilka åtgärder. I de fall som flera 
nämnder/styrelser ställt sig bakom samma åtgärd ska 
samordning ske dessa emellan. 

3. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna uppföljning och 
återrapportering till Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
inbjudit länets kommuner att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften som är en del av genomförandet av Klimat 2030. 
Klimat 2030 samlar företag, kommuner, högskolor och andra 
organisationer i Västra Götaland som vill vara med och bidra till 
omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet 
har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Kommunernas klimatlöften är en del av 
genomförandet av Klimat 2030 och blir en del av kommunens 
åtagande i detta arbete. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder (se bilaga) 
som alla är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. 
Tjörns kommun ska nu ta ställning till hur många och vilka av 
dessa klimatlöften som man vill anta och genomföra under 2022. 
Kommunen ska ge svar till Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen senast den 2 december 2021. 

För att kunna svara på inbjudan från Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen har inbjudan varit ute på remiss till samtliga 
nämnder och styrelser inom Tjörns kommun.  

Samtliga nämnder och styrelser ställer dig positiva till deltagande 
i Kommunernas klimatlöften och har samtliga ställt sig bakom 
minst en av de föreslagna åtgärderna. Totalt sett ställer sig 
kommunens nämnder och styrelser bakom 11 av de föreslagna 20 
åtgärderna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 220 
Socialnämnden 2021-10-27, § 206 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 302 
Tjörns Hamnar AB 2021-10-15, § 46 
Tjörns Måltids AB 2021-10-13, § 39 
Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 53 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-04, § 107 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 102 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-26, § 160 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-02 
Inbjudan till Kommunernas klimatlöften 
Kommunernas klimatlöften (lista) 
Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:30 – 18:35 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg av mål 18: Vi har en 
koldioxidbudget. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå ärendet om 
klimatlöften. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
anta samtliga klimatlöften för 2022. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rolf Perssons (M) fd 
(KD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Gert Kjellbergs (TP), Tanja Siladji Dahnes (MP) och 
Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag mot varandra. Martin Johanssons 
(-) fd (SD) förslag väljs till motförslag i huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Rolf Perssons (M) fd (KD) huvudförslag mot Martin 
Johanssons (-) fd (SD) motförslag. Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag. 
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Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 
1 Ja-röst, Martin Johansson (-) fd (SD). 

8 Nej-röster, Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (M) 
fd (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Västra Götalandsregionen 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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§ 214 

Föreläggande i mål 11947-21 avseende 
Markägarförklaring, del av fastigheten Stora Dyrön 1:175 

2021/273 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inge yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 
11947-21 i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

3.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Reservation 
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-07 § 190 om godkännande av 
ställande av säkerhet för lån har överklagats till Förvaltningsrätten 
i Göteborg.  

Tjörn kommun har förelagts att svara i målet senast den 3 
december 2021.  

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 190 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-22 
Förslag till yttrande, bilaga 1 
Förelägganden samt underrättelse från Förvaltningsrätten i 
Göteborg, bilaga 2-4 
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Jäv 
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
att avslå förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag 

Nej-röst för Magnus Gullbrandssons (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster, Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (M) 
fd (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

2 Nej-röster, Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Magnus Gullbrandsson (TP) reserverar sig enligt: 

”Jag reserverar mig mot nämndens beslut att ingiva berört 
yttrande till förvaltningsrätten. 

Jag anser såsom avtalet mellan Tjörns kommun och Swedbank 
Öckerö är utformat så riskerar avtalet utgöra ett olaga riktad stöd. 

Det är ingen uppgift för kommunen att säkerställa enskilda 
näringsidkares behov av krediter på en öppna marknaden. Inte 
heller är det en uppgift för nämnden att tillgodose kreditgivares 
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behov på den öppna marknadens behov av att minska deras 
ekonomiska risker. 

Min bedömningen att kommunen inte har handlat inom sin 
kompetens det är inte en uppgift för en kommun att lämna riktat 
stöd till enskilda företag eller göra vederlagsfria prestationer till 
enskilda företag, vare de är lokaliserade inom kommunen eller i 
tex: Öckerö kommun. 

Då kommunens beslut kan strida mot kommunallagens 
bestämmelser så anser jag att förvaltningsrätten skall bifalla 
överklagan” 
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