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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gun Alexandersson Malm (L) och Rikard 
Larsson (S) att tillsammans med ordförande justerade dagens 
mötesprotokoll. 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 

Ändring: 

Ärende 7 – Val av ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen (M) - delas upp i två ärenden enligt följande: 

7A: Val av ledamot i kommunstyrelsen (M) 

7B: Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

Utgår: 

11. Val av suppleant i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (M) 

16. Ansökan om utökad och förlängd kommunal borgen från 
Kroksdalshallens verksamhetsråd
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 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 

Seminarium: Utbildning från SKR om hot och hat mot 
förtroendevalda 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare genomgår utbildning på 
temat Hot, hat och våld mot förtroendevalda. Utbildningen genomförs 
av Edward Andersson, på uppdrag åt Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). 

Ajournering 
I samband med utbildningen ajourneras sammanträdet kl. 17:40 – 18:30. 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 

Parentation 

Inför dagens sammanträde har Hans Kristensson avlidit.  

Hans Kristensson valdes in till kommunfullmäktiges församling för 
första gången år 2003 och representerade Folkpartiet, nuvarande 
Liberalerna. Därefter har han tjänstgjort i kommunfullmäktige under 
samtliga mandatperioder, såväl som i nämnder och styrelser. Under 
den gångna mandatperioden tjänstgjorde Hans Kristensson som 
ersättare i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i Tjörns Bostads 
AB, ledamot i valnämnden samt ordförande för Stiftelsen Tjörns Ishall. 

Minnesord framfördes av Anders G Högmark (M) och  
Gun Alexandersson Malm (L) som följdes av att kommunfullmäktiges 
församling lyste frid över Hans minne med en stund av stillhet och 
tystnad. 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 

Val av ombud till årsmöte 2022-06-03 för Vattenrådet för 
Bohuskusten 

2021/379 

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

befullmäktigas att företräda Tjörns kommun vid årsmöte för 
Vattenrådet för Bohuskusten. 
 

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 Vattenrådet för 
Bohuskusten. Årsmötet hålls den 3 juni 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja 
kommunfullmäktiges presidium till ombud. 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 

Val av ledamot i kommunstyrelsen (M) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Bo Bertelsen (M) till ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
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, § 94 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Bo Bertelsen (M) som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 

Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Bo Bertelsen (M) till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Lars Carlsson (M) har entledigats från uppdraget som ledamot tillika 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 
2022-04-21 att remittera ärendet till valberedningen för nominering av 
ny 1:e vice ordförande. Inför kommunfullmäktiges behandling har 
valberedningen inkommit med nominering. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-05-04, § 7 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningen har inför sammanträdet nominerat Bo Bertelsen (M) 
som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 

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

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

Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av samtliga 39 tjänstgörande ledamöter. 

Bo Bertelsen (M) får 16 röster. 

Rikard Larsson (S) får 15 röster. 

8 blanka och ogiltiga röster. 

Bo Bertelsen (M) väljs till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 

Bordlagt ärende: Val av ersättare i kommunstyrelsen (M) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Robert Windelstrand (M) till ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Tidigare ersättare i kommunstyrelsen Bo Bertelsen (M) har valts till ny 
ledamot. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-04-21, § 95 
Kommunfullmäktige 2022-05-19, § 101 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Robert Windelstrand (M) som 
ersättare i kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 

Val av styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB (M) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Robert Windelstrand (M) till 
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB. 
 
Sammanfattning 
Lars Carlsson (M) har entledigats från uppdraget som ledamot tillika 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Inför kommunfullmäktiges 
behandling av valärendet har valberedningen inkommit med 
nominering av ny 1:e vice ordförande. 

Tidigare beslut 
Valberedningen 2022-05-04, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger 
valberedningens nominering av Robert Windelstrand (M) till 
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB. 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 

Inrättande av politisk referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete 

2021/383 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1 Godkänna förslaget att inrätta en politisk referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande. 

2 Den politiska referensgruppen ska träda i kraft från och med  
2023-01-01. 

3 Finansiering av den nya politiska grupperingen ska tas inom ramen 
för kommunfullmäktiges budget. 

4 Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram arbetsmodeller (och 
tillhörande ev styrdokument) för samverkan och kommunikation 
kopplat till den nya referensgruppen. 

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk grupp 
tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. Den politiska 
grupperingen föreslås bestå av ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och 2:e vice 
ordförande i respektive nämnd och styrelse. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet 
och förebyggande arbete samt prioriterade mål i 
kommunstyrelsens detaljbudgetar 2020 samt 2021. 

Förslaget skickades på remiss av kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-27 till samtliga nämnder och styrelser samt till politiska 
partier med representation i kommunfullmäktige. Samtliga 
remissinstanser som lämnat svar ställer sig positiva till förslaget. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Synpunkter har dock inkommit från några av remissinstanserna 
vilka kommunkansliet till viss del beaktat i förslaget i 
tjänsteutlåtandet 2022-03-24. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 89 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 70 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27 § 18 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16 § 32 
Socialnämnden 2022-02-23 § 38 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 § 21 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17 § 25 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 § 39 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på organisering, styrning och samordning” daterad 2021-12-
27 
Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun” daterad 2021-03-04 
Remissvar från nämnder och styrelser 
Remissvar från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna 2022-03-11 
Remissvar från Moderaterna 2022-03-23 
Remissvar från Liberalerna 2022-03-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 

Antagande av Äldrestrategi för perioden 2022–2030 

2016/192 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Äldrestrategi 2022–
2030. 
 
Sammanfattning 
I budget 2014 gavs uppdraget att ta fram en ny äldrestrategi. I 
början av 2017 remitterades ett förslag ut till nämnder och 
styrelser, varpå strategin reviderades utifrån inkomna synpunkter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter 2017-05-18 att 
återremittera ärendet för att förslaget skulle omarbetas ytterligare.  

Frågan har därefter aktualiserats på nytt 2021-01-28 då 
kommunfullmäktige behandlade en motion från 
Socialdemokraternas ledamöter och beslutade att en äldrestrategi 
skulle tas fram under året. Ansvar för att ta fram äldrestrategin 
tillföll kommunstyrelsen. Under 2021 har kommunkansliet 
kontinuerligt informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om 
processen. 

Förslaget på Äldrestrategi har varit ute på remiss hos samtliga 
nämnder och styrelser samt till rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor och samtliga politiska partier 
representerade i kommunfullmäktige. Remissvaren har nu 
inkommit och samtliga nämnder och styrelser sig bakom strategin. 
Ett antal synpunkter på strategins innehåll har inkommit vilka 
bemöts i bilaga ”Sammanställning remissvar: Äldrestrategi 2022–
2025”. 

Äldrestrategin föreslås gälla mellan 2022–2030 men ska 
aktualiseras efter en mandatperiod i enlighet med kommunens 
riktlinje för styrdokument. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 90 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 71 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 17 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 33 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17, § 17 
Socialnämnden 2022-02-23, § 32 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14, § 20 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16, § 11 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 40 
Tjörns Hamnar AB, 2022-03-25, § 15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-08 
Sammanställning och kommentarer till remissvar: Äldrestrategi 
2022–2025 
Äldrestrategi 2022–2030 
Samtliga inkomna remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
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§ 107 

Antagande av Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

2021/205 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Idrottspolitisk strategi 
2021–2031. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett idrottspolitiskt 
program 2016-10-03 som gällde för perioden 2016–2020. 
Programmet har reviderats och i stället blivit en idrottspolitisk 
strategi för perioden 2021–2031. Den idrottspolitiska strategin ska 
vara ett styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 

Förslaget på den idrottspolitiska strategin har varit ute på remiss 
hos övriga nämnder och styrelser, samt föreningslivet. 
Remissvaren har inkommit och samtliga nämnder och styrelser 
ställer sig bakom förslaget på strategi. Av föreningarna var det 
endast IFK Valla som yttrade sig. Synpunkterna har beaktats och 
förtydliganden gjorts. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-13 att godkänna 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns kommun och skicka 
den till kommunstyrelsen för att slutligen antas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter vid sammanträde 
2021-01-27 att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
att inhämta synpunkter på föreslagna ändringar och tillägg. Nämnden 
har i sitt beslut konstaterat att med hänvisning till Riktlinjen för 
styrdokument anser man att de ändringar och tillägg som föreslås inte 
hör hemma i en strategi. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 91 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 72 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 38 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-17, § 3 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 130 
Socialnämnden 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 309: 
Tjörns Hamnar AB:s styrelse 2021-10-15, § 47: 
Tjörns Måltids AB:s styrelse 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelse 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 103 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-08-26, §161 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD), Rosalie Sanyang (S), Benita Nilsson (L) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 108 

Antagande av hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/40 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresmodell för Tjörns 
kommun.  

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Tjörnpartiet anmäler skriftlig 
reservation men har ej inkommit med någon till justeringstillfället. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y 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 samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns 
kommun”. Syftet med styrdokumentet är att redogöra för 
bestämmelser kopplade till upplåtelse av lokaler till Tjörns 
kommun från hyresvärden Tjörns Bostads AB. Hyresmodellen 
omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr av Tjörns 
Bostads AB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och 
andra anläggningar. Dokumentet förtydligar villkor, 
ansvarsfördelning och principer för beräkning av hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 

För att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv 
och synpunkter har förslaget varit på remiss till samtliga nämnder 
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och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget. 
Synpunkter har inlämnats från Barn- och utbildningsnämndens 
presidieutskott samt Socialnämnden vilka bemöts i 
tjänsteutlåtande 2022-04-04. Övriga remissinstanser har inget att 
erinra. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 92 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 73 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-02-24 §37 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 §23 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 §13 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 §43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 §76 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 §17 
Socialnämnden 2022-03-30 §53 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-03-29 §7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-07 
Hyresmodell Tjörns kommun, daterad 2022-04-07 (inkl bilaga 2 
Principer för beräkning av hyror för lokaler) 
Bilaga 1 Definitioner, daterad 2022-04-07 
Bilaga 3 Gränsdragningslista, daterad 2022-04-07 
Bilaga 4 Mall för beräkning av hyra, daterad 2022-04-07 
Remissvar från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) 
och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 
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Ja-röst för Martin Johansens (L) och Martin Johanssons (-) fd (SD) 
förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
29 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

6 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

4 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Martin Johansens (L) och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 109 

Antagande av riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/41 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Riktlinjer 
för lokalförsörjning med följande ändring av sista meningen 
under avsnitt 3.4, punkt 3 – Kommunkoncernen har inte längre 
behov av lokalen: 

Ursprunglig formulering: 

Lokalen avvecklas genom exempelvis försäljning eller rivning, 
vilket beslutas av kommunfullmäktige. 

Nytillkommen formulering: 

Lokalen avvecklas genom exempelvis försäljning, vilket som 
huvudregel beslutas av kommunstyrelsen.  

Om värdet på lokalen överstiger 10 miljoner kronor eller om 
avvecklingen är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen beslutar kommunfullmäktige i frågan. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Tjörnpartiet anmäler skriftlig 
reservation men har ej inkommit med någon vid justeringstillfället. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y 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 
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av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är det Riktlinjer för 
lokalförsörjning som ska gälla för samtliga nämnder och styrelser. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar 
kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. Utifrån 
riktlinjerna kommer ett antal styrande dokument tas fram som till 
exempel hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande 
av lokalförsörjningsplan. 

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning har varit ute på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer 
sig bakom förslaget. Synpunkter har inlämnats från barn- och 
utbildningsnämndens presidieutskott samt från socialnämnden. 
Övriga remissinstanser har inget att erinra. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 93 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 74 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-04-06 
Socialnämnden 2022-03-30 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-07 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun, version 2022-04-
07 
Remissvar från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med följande ändring av sista 
meningen under avsnitt 3.4, punkt 3 – Kommunkoncernen har 
inte längre behov av lokalen: 
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Ursprunglig formulering: 

Lokalen avvecklas genom exempelvis försäljning eller rivning, 
vilket beslutas av kommunfullmäktige. 

Nytillkommen formulering: 

Lokalen avvecklas genom exempelvis försäljning, vilket som 
huvudregel beslutas av kommunstyrelsen.  

Om värdet på lokalen överstiger 10 miljoner kronor eller om 
avvecklingen är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen beslutar kommunfullmäktige i frågan. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Martin Johansens (L) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Martin 
Johansens (L) förslag. 

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
34 Ja-röster, (se omröstningsresultat). 

5 Nej-röster, (se omröstningsresultat). 

Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser
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§ 110 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust 
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2021 

2022/117 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse för verksamhetsåret 
2021. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust begär in respektive deltagande 
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021.  

Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 95 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 77 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust 2021 
Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 
Revisionsberättelse förtroendevalda Samordningsförbundet Älv & Kust 
2021 
Revisionsberättelse auktoriserad Samordningsförbundet Älv & Kust 
2021 

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

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Älv & Kust 
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§ 111 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021 

2022/93 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1 Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021. 

2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt 
årsredovisning 2021 med tillhörande revisionsberättelse. 
Förbundet uppvisar för helåret ett negativt resultat om –10 865 tkr 
för 2021.  

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt 
otillfredsställande sätt i och med att medlemmarna även för 2021 
nödgas tillskjuta medel.  

I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 96 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 78 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2021 
Protokoll direktionen §27/2022-03-11 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisionsredogörelse för år 2021 
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Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
KPMG 

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

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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§ 112 

Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2022/120 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2021 med 
tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett 
kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. Förbundet erbjuder även översättningstjänster 
till sina medlemmar. Förbundet redovisar ett resultat om 5,4 mkr 
att jämföra med ett nollresultat. Tolkförmedling väst har under 
året utfört drygt 341 000 uppdrag vilket är ca 16 000 uppdrag fler 
än budgeterat. Förbundet fick 1 januari tre nya 
medlemskommuner. 

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna densamma. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 97 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 79 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021, PWC 
Internkontrollrapport 
Förbundsordning 2021-01-01 
Protokollsutdrag §468/2022-03-25 
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Jäv 
Gun Alexandersson Malm (L) och Anette Johannessen (S) anmäler jäv 
och deltar ej i ärendet behandling eller beslut. 

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

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 113 

Förslag till reviderade arvoden för röstmottagare 

2022/22 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa en generell höjning med 300 kronor för respektive 
uppdrag, det vill säga: 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 

2. Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

3. De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 
2024 samt vid eventuella omval/extraval. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde arvodena för röstmottagarna vid 
valen 2018 och 2019 enligt följande: 
Ordförande  2 600 kronor 
Vice ordförande  2 200 kronor 
Övriga röstmottagare 1 800 kronor 
Arvode för extra rösträknare på valdagens kväll för tre timmar 
utgår med 600 kronor, för tid därutöver utgår arvode med 100 
kronor per påbörjad halvtimma. 

Inför kommande val föreslås en generell höjning med 300 kronor 
för respektive uppdrag, d v s 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 
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Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 
samt vid eventuella omval/extraval. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 98 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 80 
Arvodesberedningen 2022-03-28, § 5 
Valnämnden 2022-01-12, § 4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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§ 114 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om läromedel for 
alla barn med särskilda behov 

2021/381 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om läromedel för alla 
barn med särskilda behov, med följande yrkanden: 

• Att omedelbart se över och prioritera för barn med särskilda behov 
och tillse att dessa har samma möjlighet att tillskansa sig kunskap 
som övriga elever med var och ens särskilda behov tillgodosedda 

• Att BoU i sin budget prioriterar och särskilt redovisar den summa 
pengar som avsatts för läromedel varje termin 

• Att om resurser inte finns i tillräcklig omfattning äskas medel från 
Kommunstyrelsen eller Kultur och Fritid. 

• Att BoU söker statliga bidrag för att alla barn som behöver ska 
kunna få böcker och alla övriga verktyg som behövs för en lyckad 
skolgång. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som i 
sin tur hänvisar till förvaltningen som anför att det är rektor som 
enligt skollagen beslutar om sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Därutöver anger man 
att de medel som avsätts för läromedelsinköp i kommunen är väl 
tilltagna och torde därför vara fullt tillräckliga för eventuella 
inköp av extra och/eller kompletterande läromedel för barn med 
särskilda behov. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 87 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 68 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-20, § 7 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 255 

30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-01-13 
Motion från Alma Sibrian om läromedel för alla barn med 
särskilda behov, 2021-12-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Martin Johansen (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och 
Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 115 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
stärka demensvården 

2021/194 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att 
uppdra socialnämnden att införa ett demensteam för att stärka 
kommunens primärkommunala basuppdrag när det gäller vård 
och omsorg om personer med en demenssjukdom som bor i 
ordinärt boende. 

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

• ”Att kommunfullmäktige bifaller motionen och överlämnar denna 
till kommunstyrelsen och socialnämnden i syfte att förverkliga 
motionens intentioner. 

• Att Tjörns kommun startar ett demensteam med personal från olika 
demensavdelningar med arbetsuppgifter angivna i motionen.” 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att 
motionen ska bifallas och att vård- och omsorgsavdelningen ska 
införa ett demensteam för att stärka kommunens 
primärkommunala basuppdrag när det gäller vård och omsorg 
om personer med en demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 
Socialförvaltningen har bland annat anfört i tjänsteutlåtande 2021-
08-25: 

”Vård- och omsorgsavdelningen samt den kommunala hälso- och 
sjukvården har påbörjat en satsning på demensvården genom 
utbildningen ”Stjärnmärkt”. ”Stjärnmärkt” är en 
utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum. 
Utbildningen vänder sig till personal inom särskilda boenden, 
hemtjänst, dagverksamheter samt biståndshandläggare. Syftet är 
att ge personal som möter demenssjuka, kunskap och verktyg för 
att kunna utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin 
arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle kunna vara att 
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utveckla ett särskilt team inom Vård och omsorgsavdelningen 
bestående av ett begränsat antal undersköterskor med särskild 
kompetens inom området demens och som skulle arbeta riktat 
mot de äldre med en demensdiagnos som har behov av hemtjänst 
i sitt ordinära boende samt även fungera som ett råd och stöd till 
anhöriga.  

Teamet skulle dock enbart vara verksamt inom kommunernas 
vård och omsorg och inte vara ett team som arbetar över 
huvudmannagränserna och överta något av regionens uppdrag. 
Det skulle inte innebära en ökat arbetstyngd för vård- och 
omsorgspersonal och de skulle heller inte överta regionens ansvar 
vad gäller vård för personer med en demensdiagnos. Det skulle 
innebära ett mer teambaserat arbetssätt för att ge mer 
professionellt stöd.” 

Kommunkansliet har i övrigt inget att anföra utan föreslår att 
socialnämndens förslag följs och att motionen bifalles. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 88 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 69 
Socialnämnden 2021-09-21, § 176 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 152 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S), Martin Johansen (L), Martin Johansson (-) fd 
(SD), Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 116 

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om att NPF-
anpassa Tjörns skolor (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) 

2022/158 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om att NPF-anpassa Tjörns 
skolor (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), med följande 
yrkanden: 

 Att man utreder möjligheten att under en 4 års period NPF säkra 
samtliga Skolor och Förskolor på Tjörn (mycket av 
lokalanpassningen går att göra i samband med det löpande 
underhållet som ändå behöver göras.) 

 Att krav ställs på att vid all ny / ombyggnation ska detta ske på ett 
sådant så att sätt att lokalerna klarar kraven för en NPF säkrad 
skola. 

 Att man under 4 års perioden säkerställer att alla av skolans 
personal får utbildning om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-05-19 
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§ 117 

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
VA-kostnader 

2022/170 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om VA-kostnader, 
enligt följande: 

”Mot bakgrund att det nyligen godkändes ett avtal mellan 
Stenungsund och Tjörn avseende renvattenleveranser där vi ska ta 
emot 50 % av vad Stenungsund behöver. Vänsterpartiet menar att detta 
kommer att ge en kraftig fördyring för brukare i Tjörns kommun. 
Tillika med att när vattenleveranserna blir tillräckligt höga från 
Stenungsund måste vi avstå vårt eget vatten, som kostar mindre än en 
fjärdedel att ”tillverka”. 

Hur mycket kommer brukningskostnaderna för vatten öka de närmaste 
fem åren? 

Hur mycket kommer va-taxan att höjas med per år under samma 
period?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-05-12 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 108 § 109  

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 (from§ 99) 1   1      

2.  Robert Windelstrand (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      

     Yvonne Andersson (m) 1 1   1      

     Solveig Börjesson (m) x (tom § 98)          

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) 1 1   1      

       Frank Holvik (c) -          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1   1      

12. Benita Nilsson (l) 1 1   1      

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 (ej § 112) 1   1      

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1   1      

15. Inga-Lill Hast  (m) fd (l) 1 (from § 99) 1   1      

16. Peter Andersson (l) 1 1   1      

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 (tom § 98)          

      Lennart Rosén    (m) fd (l) x          

      Hans Kristensson (l) -          

17. Magne Hallberg (kd) -          

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1   1      

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

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) x (from § 99)          

      Jörgen Myrberg (kd)   1 1   1      

20. Benny Andersson (s) 1 (from § 99) 1   1      

21. Rosalie Sanyang (s) 1 1   1      

22. Rikard Larsson (s) 1 (ej § 102) 1   1      

23. Anette Johannessen    (s)  1 (from § 99, ej 
§ 112) 

1   1      
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 108 § 109  

 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) -          
      

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      Bert-Inge Nordberg (s) 1 1   1      

      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) -          

 vakant           (v) -          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1 (from § 99) 1   1      

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 (from § 99) 1   1      

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      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 (from § 99)   1 1      

 Zaid Liveland       (-) fd (sd) -          

 Jenn Johansson (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1  1   1     

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 (from § 99)  1   1     

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1  1   1     

40. Andreas Hansson (tp) 1  1   1     

41. Veronicka Eriksson (tp) 1  1   1     

 Robert Berntsson (tp) 1 (tom § 98)          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) 1          

Summa: 39 29 6 4 34 5 0    
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