
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

Plats och tid Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 18:30 – 20:45 

Utses att justera Gunnemar Olsson (L) och Rikard Larsson (S) 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-03-28 

Paragrafer 54-70 

Underskrift  Sekreterare 
 

 Johan Nilsson 
 Ordförande 

 
 Anders G Högmark (M) 

 Justerare 
 

 Gunnemar Olsson (L) Rikard Larsson (S) ej § 58 
 
 

 Anette Johannessen (S) § 58 
 

 
 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Anslaget sätts upp 2022-03-28 

Anslaget tas ner 2022-04-19 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Johan Nilsson 
 Utdragsbestyrkande 

1



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gunnemar Olsson (L) och Rikard Larsson 
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 

- Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji 
Dahne (MP) om gratis mensskydd i kommunens skolor 

Utgår: 

- Seminarium: Utbildning från SKR om hot och hat mot 
förtroendevalda 

- Förlängd tid för utvärdering av rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor 

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

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

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

3



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 

Information: Krisberedskap i Tjörns kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) informerar 
om kommunens organisation och beredskap inför flyktingmottagande 
med anledning av kriget i Ukraina.  

För att underlätta och organisera hjälpinsatser samlas allt in via 
webbplatsen Alla tillsammans, som är en plattform där Tjörns kommun 
och civilsamhälle samordnar insatser och behov för olika målgrupper 
inom kommunen i extraordinära situationer, så som Covid-19, eller 
flyktingströmmar från kriget i Ukraina. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 

Begäran om entledigande från Lars Carlsson (M) från 
uppdraget som ledamot tillika ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 

2022/94 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Lars Carlsson (M) från uppdraget som 
ledamot tillika ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Lars Carlsson (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 
tillika ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2022-03-01 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 

Val av ledamot tillika ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden (M) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Bengt-Arne Andersson (M) till ledamot 
tillika ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Lars Carlsson (M) har entledigats från uppdraget som ledamot tillika 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske. 
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har valberedningen 
inkommit med nominering av ny ordförande. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-03-16, § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen har inför sammanträdet nominerat Bengt-Arne 
Andersson (M) som ledamot tillika ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) som ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Med anledning av Benny Anderssons (S) förslag ersätter Anette 
Johannessen (S) Rikard Larsson (S) som protokollsjusterare för den 
aktuella paragrafen.  

Beslutsgång 
Då två förslag föreligger väljer ordförande att gå till omröstning 
omedelbart. 

Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av samtliga 38 tjänstgörande ledamöter. 

Bengt-Arne Andersson (M) får 22 röster. 

Rikard Larsson (S) får 9 röster. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 blanka röster. 

1 ogiltig röst. 

Bengt-Arne Andersson (M) väljs till ny ledamot tillika ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 

Val av styrelseledamot i Tjörns Bostads AB 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mats Johansson (L) till styrelseledamot i 
Tjörns Bostads AB. 
 
Sammanfattning 
Magne Hallberg (KD) har entledigats från uppdraget som 
styrelseledamot tillika ordförande i Tjörns Bostads AB. Då fullmäktige 
valt in befintlig styrelseledamot till ny ordförande kvarstår en vakant 
ledamotsplats. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 39 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 40 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 41 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår Mats Johansson (L) som styrelseledamot i 
Tjörns Bostads AB. 

Magne Hallberg (KD) föreslår Niklas Andersson (KD) som 
styrelseledamot i Tjörns Bostads AB. 

Beslutsgång 
Då två förslag föreligger väljer ordförande att gå till omröstning 
omedelbart. 

Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av samtliga 38 tjänstgörande ledamöter. 

Mats Johansson (L) får 15 röster. 

Niklas Andersson (KD) får 13 röster. 

10 blanka röster. 

Mats Johansson (L) väljs till ny styrelseledamot i Tjörns Bostads AB.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 

Förvaltning av Tjörns kommuns fastigheter, ändring av 
kommunstyrelsens reglemente samt justering av budget 
2022 

2021/311 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för förvaltning av 
kommunägda fastigheter.  

 
2. Fastställa reviderat reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 

bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 
 

3. Uppdra åt kommunstyrelsen att träffa avtal kopplat till drift och 
skötsel av det kommunägda fastighetsbeståndet. 

 
4. Upplösa budgetposten ”Fastighetsförvaltning” och förflytta de 

ekonomiska resurserna kopplade till denna budgetpost till 
kommunstyrelsen. 

 
5. Besluten i punkterna 1-2 träder i kraft den 1 maj 2022 då tidigare 

lämnat förvaltningsuppdrag till Tjörns Bostads AB upphör att gälla.  
 
Sammanfattning 
Företaget E&Y (numera EY) granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp (där även VD för Tjörns Bostads AB ingår). 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För att uppfylla de rekommendationer som gavs av revisionen 
samt för att skapa en fungerande styrning och ledning av frågor 
kopplade till kommunens fastigheter läggs nu ett helt 
åtgärdspaket fram. Delar av detta åtgärdspaket hanteras i detta 
ärende och delar av det hanteras i parallella separata ärenden 
(2022/40 samt 2022/41).  

I detta ärende beskrivs ett åtgärdspaket bestående av olika delar 
som alla bidrar till en tydligare ledning och styrning samt ökad 
insyn för kommunstyrelsen i frågor kopplade till förvaltning av 
kommunägda fastigheter. De olika delarna är: 

• Överföring av förvaltning av kommunägda fastigheter till 
kommunstyrelsens ansvarsområde för att skapa tydligare ledning 
och styrning samt öka kommunstyrelsens insyn i frågor kopplade 
till lokalförsörjning och fastigheter. 

• Framtagande av avtal mellan Tjörns kommun och Tjörns Bostads 
AB kring skötsel av kommunägda fastigheter för att tydliggöra 
ansvar, roller och processer 

• Överföring av ekonomiska resurser från budgetposten 
Fastighetsförvaltning (där det inte finns någon verksamhet) till 
kommunstyrelsen. 

• Tillskapande av kommungemensam avdelning för fastighetsfrågor 
 

Förslaget till förändring kopplat till fastighetsförvaltning innebär inte 
någon förändring kopplat till ägarförhållanden av de kommunala 
fastigheterna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-03-10, § 50 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 24 
Kommunfullmäktige 2007-11-08, § 126 
Kommunfullmäktige 2005-12-15, § 151 

 Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen, bilaga 1 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen med markerad 
ändring, bilaga 2 

10



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rapport E&Y ang. granskning av kommunens 
lokalförsörjningsprocess, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, med ändring av punkt 3, där Tjörns Bostads 
AB ska exkluderas från kommunstyrelsens förslag nedan:  

”3. Uppdra åt kommunstyrelsen att träffa avtal med Tjörns Bostads AB 
kopplat till drift och skötsel av det kommunägda fastighetsbeståndet.” 

Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Martin Johansens (L) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Martin Johansens (L) 
reviderade förslag om punkt 3 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Martin Johansens (L) förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Tjörns Bostads AB
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 

Antagande av taxa för upplåtelse av mark för försäljning 
från mobila enheter (s.k. foodtrucks) 

2022/50 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa avgift för markupplåtelse för tillfällig försäljning från 
mobila enheter till 4 000 kronor per månad. 

2. Elförbrukning ingår ej. 

Sammanfattning 
Under sommarmånaderna upplåter kommunen mark för 
uppställning av så kallade foodtrucks. 

Inför turistsäsongen 2022 har förvaltningen tagit fram förslag på 
särskild taxa för upplåtelse av mark för tillfällig försäljning från 
mobila enheter.  

I samband med detta har en jämförelse med andra turistorter 
gjorts. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-03-10, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 25 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 

- Elförbrukning ingår ej. 

Martin Johansen (L) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jenn Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att inhämta synpunkter från 
byggavdelningen. 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner 
att det ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige önskar bifalla Gert 
Kjellbergs (TP) tilläggsförslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 

Antagande av taxa för Tjörns kommuns prövning och 
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 

2022/21 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för Tjörns kommuns 
prövning och offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. 
 
Sammanfattning 
På grund av förändring i lagstiftningen behöver kommunen anta 
en ny taxa för prövning och offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet för att kunna debitera för 
kontrollverksamheten och för att succesivt övergå till 
efterhandsdebitering. Samtidigt har nya beräkningar för 
timavgiften gjorts.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-03-10, § 52 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 26 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 10. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-11 
Taxa för Tjörns kommuns prövning och offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet, bilaga 1 
Timavgiftsjämförelse kommuner, bilaga 2 
Mall för beräkning av timavgift, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, bilaga 4 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S), Martin Johansen (L), Maud Hultberg (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 

Godkännande av tilläggsbudget för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 2022 samt utökning av 
budgetram 

2022/55 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Godkänna tilläggsbudget för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

 
2. Utöka budgetramen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund år 

2022 med 3 963 tkr.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
har beslutat om tilläggsbudget för år 2022.  

Genom beslutad budget med nu aktuellt tillägg kommer Tjörns 
kommuns bidrag till SBRF att öka med 3 963 tkr jämfört med vad 
som anslagits i kommunens budget.  

För att finansiera denna mellanskillnad föreslås budgetramen 
utökas. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i aktuella 
frågor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-03-10, § 53 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 27 
Direktionen SBRF, 2022-02-04, § 8 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-15 
Tilläggsbudget, bilaga 1 
Presentation av tilläggsbudget, bilaga 2 
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 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 4 2021 

2022/52 

Beslut 
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om 
rapporten lämnats. 

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

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

Beslutsdatum 2021-06-09, 2021-06-09, 2021-06-29 samt 2021-09-23 

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

Kommunen hade 1 beslut gällande särskilt boende för äldre enligt 
5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in som avslutats utan att 
verkställas.  

Fördelning för kön: 8 kvinnor, 2 män. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-03-10, § 54 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 28 
Socialnämnden 2022-01-26, § 11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-01-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansen (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsen.
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 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 

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

2021/345 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 
 
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?” 

Gunnemar Olsson (L) svarar enligt följande: 

”Bakgrunden till beslutet är som följer:  
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 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn och utbildningsnämnden redovisade vid första 
delårsrapporten i april 2020 ett prognosticerat underskott för 
helåret. 

En helt enig Kommunstyrelse beslutade 2020-05-28 §141 ”Tjörns 
kommuns delårsbeslut per april 2020” att uppdra åt Barn och 
utbildningsnämnden att vid nästa uppföljning redovisa åtgärder 
för en budget i balans. 

En helt enig Barn och utbildningsnämnd inklusive Maud Hultberg 
beslutade 2020-06-17 i §75 ”Effektiviseringar för budget i balans” 
att inte genomföra ytterligare personalreduktion utan att i stället 
nå ekonomi i balans genom att effektivisera på lokalsidan. 

I punkten 2b ges förvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtal 
för Familjecentralen. 

Svaren på frågorna är: 

1   Motivet för stängning av Måsen och andra lokalåtgärder var    
ekonomiskt. Verksamhetskostnader i balans med budget. 

2   En knapp miljon har kunnat användas till skolverksamhet i 
stället. 

3   Ja. Resultatet av åtgärden är i linje med syftet för den samma.” 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-01-27, § 19 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2022-02-17 
Interpellation 2021-11-09 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
koloniträdgårdar 

2022/98 

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

”att Tjörns kommun beslutar att uppföra ett område för odlingslotter 
samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att vidare utreda 
alternativa platser för kolonilotter” 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-03-07 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens 
uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskola 

2022/95 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Notera informationen. 

2. Överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden för 
besvarande. 

 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av kommunens uppföljning av 
skolplikt och frånvaro i grundskolan. Rapporten överlämnas till berörd 
nämnd för besvarande. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2022-03-15 
Granskning av skolplikt och frånvaro i grundskolan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 

Revisionsrapport: Uppföljning av tidigare granskningar 

2022/96 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar uppföljningen av tidigare granskningar. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en uppföljning av tidigare granskningar. 
Rekommendationerna i följande granskningar har följts upp: 

- Granskning av inköp och upphandling (2019) 

- Granskning av kontroll och hantering av fordon (2017) 

Beslutsunderlag 
Missiv 2022-03-15 
Uppföljning av tidigare granskningar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 

Årsredovisning SOLTAK AB samt 
granskningsredogörelse och granskningsrapport 2021 

2022/83 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar handlingarna till protokollet. 
 
Sammanfattning 
SOLTAK AB och lekmannarevisorerna i bolaget har översänt 
årsredovisning samt granskningsredogörelse och granskningsrapport 
avseende verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att bolagets 
verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
SOLTAK ABs årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelse, 
SOLTAK AB Granskningsredogörelse 2021,  
Lekmannarevisorerna granskningsrapport 2021, SOLTAK AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd i kommunens 
skolor 

2022/112 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en 
motion om gratis mensskydd i kommunens skolor, med följande 
yrkande: 

”att besluta om gratis mensskydd till alla som menstruerar på 
kommunens skolor där kostnaderna läggs centralt” 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-03-18 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

   

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1          

2.  Lars Carlsson (m) -          

3.  Susanne Landgren (m) 1          

4.  Anders G Högmark (m) 1          

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1          

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

7. Marianne Möller (kd) fd 
(m) 

-          

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

     Robert Windelstrand (m) 1 (tom § 59)          

     Yvonne Andersson (m) 1          

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) 1          

       Frank Holvik (c) -          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1          

12. Benita Nilsson (l) 1          

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1          

14. Gunnemar Olsson (l) 1          

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

16. Peter Andersson (l) 1          

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      Lennart Rosén    (m) fd (l) 1          

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1          

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1          

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

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) -          

      Jörgen Myrberg (kd)   1          

20. Benny Andersson (s) 1          

21. Rosalie Sanyang (s) -          

22. Rikard Larsson (s) 1          

23. Anette Johannessen    (s)  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          

25. Maud Hultberg (s) 1          

26. Jan Berndtsson (s) 1          

27. Annica Johansson (s) 1          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1          
      

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      Bert-Inge Nordberg (s) -          

      Helena Jonsson (s) -          

 Björn Sporrong (s) 1          

 Lars-Olof Henriksson   (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1          

30. Thomas Collberg  (v) 1          

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1          

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Carl Bloom                 (mp) -          

33. Martin Johansson  
                                   (-) fd (sd) 

-          

34. Rikard Simensen (sd) 1          

35. Thord Jansson (sd) -          

36. Christer Olsson (sd) 1          

 Zaid Liveland       (-) fd (sd) 1          

 Jenn Johansson (sd) 1          

37. Gert Kjellberg (tp) 1          

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1          

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1          

40. Andreas Hansson (tp) 1          

41. Veronicka Eriksson (tp) 1          

 Robert Berntsson (tp) x          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 38          
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