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§79 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gunnemar Olsson (L) och Rikard Larsson 
(S) att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll. 

2



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
- Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om viltkött 
- Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 

handlingsplan för elförsörjning 
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§81 

Begäran om entledigande från Tuula Visala Karlsson (V) 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

2021/124 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Tuula Visala Karlsson (V) från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
Sammanfattning 
Tuula Visala Karlsson (V) har begärt entledigande från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2021-04-14 
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§82 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) 2020 

2021/92 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta maximalt belopp till 
resultatutjämningsreserven (RUR) vid bokslutet. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Från och med 2013 finns det möjlighet att reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv som kompletteras till riktlinjerna för 
God ekonomisk hushållning. Detta möjliggör en reservering till 
resultatutjämningsreserv (RUR). Slutlig disponering av RUR ska 
fattas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.  

Tjörns kommun har år 2020 ett positivt eget kapital inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Detta innebära att 
en reservering motsvarande den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning får göras för år 2020. Detta betyder att 40,755 mkr är det 
högsta belopp som kan reserveras till RUR för år 2020. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 66 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (-) fd (M), Magne 
Hallberg (KD), Thomas Collberg (V) föreslår att kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå 
kommunstyrelsens förslag. 

Thord Jansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 
avsätta 25 mkr till resultatutjämningsreserven (RUR) vid bokslutet. 

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

Omröstning begärs. Rikard Larssons (S) med fleras förslag väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses.  

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Thord Janssons (SD) förslag 
mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag 

Nej-röst för Thord Janssons (SD) förslag 

Omröstningsresultat 
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

12 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

12 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs till motförslag i huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Rikard Larssons (S) med fleras huvudförslag mot Bo 
Bertelsens (M) motförslag. Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Omröstning 
begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rikard Larssons (S) med fleras förslag. 

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

16 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
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Rikard Larssons (S) med fleras förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§83 

Tjörns kommuns årsredovisning 2020 

2021/67 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2020 

2. Godkänna årsredovisning för Vatten- och 
avloppsverksamheten 2020  

3. Godkänna årsredovisning för Avfallsverksamheten 2020 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens 
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun 
redovisar ett resultat på +50,7 miljoner kronor. Jämfört med 
budget för 2020 är resultatförbättringen +40,7 miljoner kronor. 
Kommunens investeringar var budgeterade till 115,1 miljoner 
kronor och utförda investeringar blev 81,9 miljoner kronor.  

Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 96 procent är 
helt eller delvis uppfyllda. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 67 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 62 

Samverkan 
Central samverkansgrupp (CSG) 2021-03-17 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Tjörns kommuns årsredovisning 2020 
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2020 
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L), Rosalie Sanyang (S), Martin Johansson (-) fd (SD) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§84 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 

2021/116 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar granskningen avseende kommunens 
bokslut och årsredovisning 2020. 
 
Sammanfattning 
KPMG AB har på uppdrag av den kommunala revisionen granskat 
bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. I granskningen 
framgår att Tjörns kommun uppnår båda de finansiella målen vilka 
fullmäktige fastställde för räkenskapsåret 2020. Av de fastställda 
verksamhetsmålen bedömer kommunstyrelsen att en måluppfyllelse 
om 92 procent. 

Beslutsunderlag 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020  
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§85 

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämnderna 2020 

2021/114 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för de 
förtroendevalda i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Sammanfattning 
Den kommunala revisionen har granskat verksamheterna och 
räkenskaperna för år 2020. Av revisionsberättelsen framgår revisionens 
bedömningar enligt nedan: 

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

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

de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

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

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisorernas redogörelse 2020, bilaga till revisionsberättelsen 
Grundläggande granskning 2020, bilaga 1 till Revisorernas redogörelse 
2020 
Delårsrapport 2020, bilaga 2 till Revisorernas redogörelse 2020 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020, bilaga 3 till 
Revisorernas redogörelse 2020 
Granskningsrapport Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, bilaga 4 till 
Revisorernas redogörelse 2020 
Granskningsrapport Tjörns Bostads AB, bilaga 5 till Revisorernas 
redogörelse 2020 
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Granskingsrapport Tjörns Hamnar AB, bilaga 6 till Revisorernas 
redogörelse 2020 
Granskningsrapport Tjörns Måltids AB, bilaga 7 till Revisorernas 
redogörelse 2020 
Granskning av långsiktig finansiell planering, bilaga 8 till Revisorernas 
redogörelse 2020 
Granskning av kommunens vatten- och avloppsförsörjning, bilaga 9 till 
Revisorernas redogörelse 2020 
Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar, bilaga 10 
till Revisorernas redogörelse 2020 
Granskningsrapport 2020 från lekmannarevisionen i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB 
Granskningsrapport 2020 från lekmannarevisionen i Tjörns Bostads AB 
Granskningsrapport 2020 från lekmannarevisionen i Tjörns Hamnar AB 
Granskningsrapport 2020 från lekmannarevisionen i Tjörns Måltids AB 
 
Jäv 
De av fullmäktiges idag tjänstgörande ledamöter som ingår i något av 
de berörda organen är jäviga i ärendet och deltar därför inte 
handläggning eller beslut av berörda delar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå den 
kommunala revisionens rekommendation att bevilja ansvarsfrihet för 
de förtroendevalda i kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer den kommunala revisionens förslag om beviljad 
ansvarsfrihet mot varandra Gert Kjellbergs (TP) förslag. Den 
kommunala revisionens förslag väljs. 
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§86 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2020 

2021/64 

Beslut 
Kommunfullmäktiger besluta att: 

1. Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2020. 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

3. Notera att direktionen från ekonomisk synpunkt bedrivit 
verksamheten på ett otillfredsställande sätt. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt 
årsredovisning 2020 med tillhörande revisionsberättelse. 
Förbundet uppvisar ett negativt resultat om – 3,8 mkr för 2020. 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt men på ett från ekonomisk synpunkt 
otillfredsställande sätt.  

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

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-04-28, § 68 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 63 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-03-08, § 23 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Årsredovisning 2020, SBRF 
Protokoll direktionen 2021-03-08 § 23 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisionsredogörelse för år 2020 
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
KPMG 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag, med ändringen att punkt tre stryks: ”Notera 
att direktionen från ekonomisk synpunkt bedrivit verksamheten på ett 
otillfredsställande sätt.” 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Rikard Larssons (S) 
förslag. Kommunstyrelsens förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Rikard Larssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Kommunstyrelsens förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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§87 

Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli 
adjungderad i barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen 

2020/284 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med hänvisning 
till kommunstyrelsens beslut om att utreda förutsättningarna för öppna 
kommunstyrelse-sammanträden. 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i 
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då 
partiet anser sig vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.  

Vänsterpartiet har föreslagit att Jeanette Lagervall ska ges 
närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden och att Alma 
Sibrian ska ges närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden.  

Fullmäktige kan enligt kommunallagen besluta att en 
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd 
ska få närvara vid nämndens sammanträden. Denne får då delta i 
överläggningar, men inte i beslut. Den förtroendevalde kan även 
ges möjlighet att få sin mening antecknad i protokollet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att 
remittera ärendet till gruppen för politiskt klimat (Klimatgruppen) 
för att inhämta gruppens inställning i frågan. 

Klimatgruppen har i rapport ställt sig positiv till Vänsterpartiets 
begäran och därvid föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag 
till rutin för adjungering.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott har emellertid beslutat att 
avvakta med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för 
adjungering. Någon rutin har därför inte arbetats fram.  
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Ärendet har därefter remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden med sista svarsdag den 23 mars 2021. Vid 
tiden för upprättande av tjänsteutlåtandet har något svar ännu 
inte inkommit.   

Förvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder 
mot att bevilja Vänsterpartiets begäran om närvarorätt. Ärendet är 
emellertid av sådan politisk karaktär att förvaltningen inte kan ta 
ställning till vad som bedöms vara lämpligt i förevarande fall. 
Något förslag till beslut lämnas därför inte.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 69 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 64 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-05 
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1 
Sammanfattande delrapport från arbetet med att förbättra det 
politiska klimatet, bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om att utreda 
förutsättningarna för öppna kommunstyrelse-sammanträden. 

Rikard Larsson (S), Benny Andersson (S), Martin Johansson (-) fd (SD), 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Gert Kjellberg (TP), Tanja Siladji Dahne (MP), Bo Bertelsen (M), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Susanne Landgren (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

16



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige 
godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag förslag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

15 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

3 avstår, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet återremitteras i enlighet med reglerna för minoritetsåterremiss. 
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§88 

Redovisning av ej färdigberedda motioner april 2021 

2021/118 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

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

2018: En motion har ännu inte beretts färdigt. Motionen har 
återremitterats vid flertalet tillfällen. 

2019: Fyra motioner har ännu inte beretts färdigt. Samtliga har 
återremitterats vid ett eller flera tillfällen. 

2020: Tre motioner har ännu inte beretts färdigt. Samtliga har 
handlagts av förvaltningen och ska behandlas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i april. 

2021: 10 motioner har ännu inte beretts färdigt. Två har efter 
återremiss handlagts på nytt av förvaltningen och behandlas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i april. För resterande inväntas 
remissvar för sju av åtta motioner, den sista ska behandlas av 
arbetsutskottet i maj. 

En komplett förteckning över motioner som inte beretts färdigt i 
april 2021 följer: 

Motion angående fritidskort för skolungdomar 

Dnr: 2018/37-539. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Anmäldes: 2018-01-25. 

Status: Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid två tillfällen 
återremittera motionen. 2020-09-07 med hänvisning 
till att subventionerade kostnader skulle utredas. 
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2020-12-10 med hänvisning till att: 1) förvaltningen 
fick i uppdrag att ta fram förslag på införande av 
ungdomskort 2021. 2) ärendet skulle remitteras till 
nämnder och bolag för att se om de kan bidra med 
finansiering. 3) förvaltningen skulle se över 
förutsättningar för att införa seniorkort med 
egenavgifter 

 Kommunkansliet inväntar nu remissvar från 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, samt 
bolagen. 

Motion avseende åtgärd mot vattenbrist  

Dnr: 2019/220-432. 

Anmäldes: 2019-05-16. 

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter. 

Status: Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2020-
01-23 för närmare utredning av avsaltningslösningar. 

Motion om fritidskort för ungdomar 

Dnr: 2019/360-539. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Alma Sibrian (V). 

Status: Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid två tillfällen 
återremittera motionen. 2020-09-07 med hänvisning 
till att subventionerade kostnader skulle utredas. 
2020-12-10 med hänvisning till att: 1) förvaltningen 
fick i uppdrag att ta fram förslag på införande av 
ungdomskort 2021. 2) ärendet skulle remitteras till 
nämnder och bolag för att se om de kan bidra med 
finansiering. 3) förvaltningen skulle se över 
förutsättningar för att införa seniorkort med 
egenavgifter 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Kommunkansliet inväntar nu remissvar från 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, samt 
bolagen. 

Motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 

Dnr: 2019/361-456. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Motionen remitterade till samhällsbyggnadsnämnden 
som i sin tur 2020-06-10 föreslog att den skulle 
remitteras till socialnämnden. Även Tjörns Bostads 
AB fick i detta skede ärendet på remiss. Efter inkomna 
remissvar behandlades motionen av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 där man 
beslutade att remittera ärendet till socialnämnden för 
att belysa om ett Returvaruhus kan bedrivas i form av 
ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller i annan 
samverkansform. 

Motion om energioptimering inom byggnation. 

Dnr: 2019/393-225. 

Anmäldes: 2019-11-14. 

Motionär: Rikard Larsson (S). 

Status: Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 att 
återremittera ärendet. 

Motion om insektshotell. 

Dnr: 2020/210-334. 

Anmäldes: 2020-08-27. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Status: Motionen remitterades till 
samhällsbyggnadsnämnden som i sin tur 2020-09-16 
föreslog att ärendet skulle remitteras till kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
Tjörns Bostads AB. Det sista remissvaret inkom 2021-
03-18 och ärendet lyfts till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i april för behandling. 

Motion om serviceavgift för processvattenhantering. 

Dnr: 2020/283-356. 

Anmäldes: 2020-11-26. 

Motionär: Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP). 

Status: Motionen remitterades till 
samhällsbyggnadsnämnden som inkom med svar 
2021-03-17. Ärendet ska behandlas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i april. 

Motion om kameraövervakning. 

Dnr: 2020/325-119. 

Anmäldes: 2020-11-26. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD) mfl. 

Status: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-28 
att återremittera ärendet för utredning av de juridiska 
förutsättningarna förenat med förvaltningens förslag. 
I samband med det remitterades även motionen till 
Tjörns Bostads AB som behandlade ärendet 2021-03-
18. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla 
ärendet på nytt i april. 

Motion om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng. 

Dnr: 2020/343-319. 
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Anmäldes: 2021-01-28. 

Motionär: Gert Kjellberg (TP). 

Status: Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden som i dagsläget ej 
behandlat ärendet. 

Motion om inrättande av kommunövergripande avdelning för 
social hållbarhet. 

Dnr: 2021/7-001. 

Anmäldes: 2021-01-28. 

Motionär: Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S). 

Status: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 
att återremittera ärendet för att komplettera 
underlaget med utredningen kopplat till Agenda 
2030. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska på nytt 
behandla ärendet i april. 

Motion om langebockar. 

Dnr: 2021/44-872. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden som i dagsläget ej behandlat ärendet. 

Motion om förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor. 

Dnr: 2021/45-773. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Christy Whiddon (S). 
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Status: Motionen har remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden som i dagsläget ej behandlat 
motionen. 

Motion om Agenda 2030 organisation. 

Dnr: 2021/46-410. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Status: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 
att återremittera ärendet i avvaktan på rapporten 
kopplat till Agenda 2030. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska på nytt behandla ärendet i april. 

Motion om Klimatet 2030. 

Dnr: 2021/48-410. 

Anmäldes: 2021-02-25. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Status: Med hänvisning till att arbetsutskottet återremitterat 
andra motioner på detta tema har förvaltningen valt 
att avvakta rapporten/utredningen kopplat till 
Agenda 2030. Då rapporten nyligen färdigställts lyfts 
ärendet för politisk behandling i maj. 

Motion om kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar. 

Dnr: 2021/60-321. 

Anmäldes: 2021-03-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Motion om gratis mensskydd. 
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Dnr: 2021/61-026. 

Anmäldes: 2021-03-25. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

Status: Motionen har remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Motion om förskolebuss. 

Dnr: 2021/62-291. 

Anmäldes: 2021-03-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Motion om språkverifiering inför anställning inom 
äldreomsorgen. 

Dnr: 2021/74-029. 

Anmäldes: 2021-03-25. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen har remitterats till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
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§89 

Upphävande och översyn av styrdokument 

2021/75 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Notera redovisningen av gällande styrdokument, samt 
2. Upphäva: 

Kvalitetspolicy, KF 2007-04-12, § 46 
Barns delaktighet och inflytande –barnchecklistan, KF 2000-09-04,  
§ 102 
Handlingsplan för demokratiutveckling i Tjörns kommun, KF 2010-06-17,  
§ 81 
Policy vid hot mot förtroendevalda, KF 2009-02-19, § 10 

Barnkonventionen 
Förvaltningen bedömer att beslutet om upphävande av 
styrdokument, i den mån de berör barn, inte innebär någon 
påverkan på barn då samma skydd för barns rättigheter finns i 
andra författningar. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens regler för hantering av styrdokument ska 
dokumentens status följas upp. Förvaltningen har genomfört 
inventering, aktualitetsprövning och sammanställt rapport över 
gällande styrdokument. Några styrdokument har av olika 
anledningar bedömts som obsoleta och föreslås därför att de 
upphävs. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 70 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 65 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
Sammanställning styrdokument i Tjörns kommun 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

25



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90 

Svar på motion från Robert Bull (V) fd (C) om en säkrare 
trafiksituation för barn och vuxna vid Häggvallsskolan 

2020/304 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med tillägg av 
punkt tre nedan: 

1. Kommunfullmäktige ställer medel till förfogande för att 
kunna genomföra åtgärder för en förbättrad trafiksituation 
vid Häggvallsskolans infart och vid övergången från 
gångbanan till Ica Nära, Häggvall. 

2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att genomföra åtgärder för en förbättrad 
trafiksituation vid Häggvallsskolans infart och vid 
övergången från gångbanan till Ica Nära, Häggvall. 

3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att även öka belysningen i aktuellt område för att 
trygga gång och cykeltrafikanter. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att en ökad trafiksäkerhet har positiv betydelse 
för barn och unga och deras möjligheter att ta sig till och från 
skolan säkert, tryggt och självständigt.  

Sammanfattning 
Vänsterpartiet Tjörn genom Robert Bull (V) fd (C) har inkommit 
med en motion med förslag att kommunfullmäktige ska besluta 
att ställa medel till förfogande för att genomföra åtgärder för en 
förbättrad trafiksituation vid Häggvallsskolans infart och vid 
övergången från gångbanan till Ica Nära i Häggvall. Motionären 
föreslår också att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra åtgärder för 
förbättrad trafiksituation på dessa platser. 
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Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden på remiss. I 
sitt svar föreslår nämnden att åtgärder vid Häggvallsskolan utreds 
vidare i samband med dels det förestående arbetet med 
implementerandet av trafikstrategin och dels den framtida 
utbyggnad som planeras för skolområdet runt Häggvallsskolan. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att trafiksäkerheten 
generellt sett är bristfällig vid många av kommunens skolor. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har i sin Risk- och sårbarhetsanalys 
från 2019 lyft detta som ett allvarligt problem och 
Kommunstyrelsen har i sitt beslut från 2019-10-31, § 198, beslutat 
att Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta vidare för att 
förbättra trafiksäkerheten vid kommunens skolor. 

När det gäller yrkandet om att fullmäktige ska ställa medel till 
förfogande hänvisar förvaltningen till det pågående 
skolstrukturarbetet och att denna fråga lyfts in i det arbetet. Detta 
för att inte föregå det beslut som kan komma tas kopplat till 
Tjörns framtida skolstruktur. Hur man landar i detta ärende 
kommer i stor utsträckning påverka vilka åtgärder som behöver 
göras i nära anslutning till skolområdet. 

Utifrån ovanstående föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen 
att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 58 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 39 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 205 
Kommunstyrelsen 2019-10-31, § 198. Risk- och sårbarhetsanalys 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Tjänsteutlåtande Trafikenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
2021-02-05 
Motion från Robert Bull om en säkrare trafiksituation för barn och 
vuxna vid Häggvallskolan, 2020-11-03 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Martina Gullbrandsson (KD), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Maud Hultberg (S), 
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen med tillägg att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att även öka belysningen i 
aktuellt område för att trygga gång och cykeltrafikanter. 

Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansson (-) fd (SD), Thord Jansson 
(SD), Benita Nilsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Rikard Larssons (S) 
med fleras förslag. Rikard Larssons (S) med fleras förslag väljs. 

Ordförande ställer därefter frågan om kommunfullmäktige önskar 
bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) tilläggsförslag och finner att 
fullmäktige beslutar enligt det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§91 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av 
hyresrätter 

2020/209 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att 
klargöra innebörden av formuleringen ”byggande i egen regi”. 

Reservation 
Rikard Larsson (S) anmäler skriftlig reservation men har ej inkommit 
med någon till justeringstillfället. 

Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) 
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av 
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet 
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp 
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med 
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med 
byggande i egen regi.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken 
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En 
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa 
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det 
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.  

Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra 
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
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förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 
20 000 innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet 
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs 
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.  

Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 49 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 
Motion 2020-08-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S), Thomas Collberg (V), Anna Wängborg (MP), Alma 
Sibrian (V), Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag, med strykning av orden ”i egen regi” 
i sista att-satsen: ”att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet 
av hyresrätter skall gå till och med hjälp av TBAB inleder ett projekt 
med byggande i egen regi.” 

George Strömbom (C) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag. 

Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), Björn Möller (-) fd (M) föreslår 
att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att klargöra 
innebörden av formuleringen ”byggande i egen regi”. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras senare. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige 
godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
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Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Bo Bertelsens 
(M) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
20 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

21 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Ärendet återremitteras i enlighet med Bo Bertelsens (M) med fleras 
förslag. 

Skriftlig reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig enligt: 

”Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken upplåtelseform 
som eftersträvas i kommunala exploateringar. En avsättning av mark 
för just hyresrätter riskerar att begränsa kommunstyrelsens möjligheter 
att välja det bästa alternativet i det enskilda fallet och bedöms därför 
inte som lämpligt. Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för 
andra upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 20 000 
innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att kommunens bostadsbolag TBAB redan 
idag har möjlighet att självständigt driva exploatering av hyresrätter. 
Det behövs således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra 
det. Med hänsyn till detta föreslår jag som förvaltningen att motionen 
skall avslås.” 
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§92 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2020 

2021/117 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten avseende 
grundläggande granskning 2020. 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av den kommunala revisionen genomfört en 
grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder. 

Beslutsunderlag 
Missiv till revisionsrapport 2021-04-12 
Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2020 
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§93 

Anmälan av interpellation från Tanja Siladji Dahne (MP) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen 
(L) om vårdsamverkan 

2021/119 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
vårdsamverkan, enligt följande: 

”Med anledning av dragningen i kommunstyrelsen kring 
vårdsamverkan den 20210225 vill jag ställa följande frågor till 
kommunstyrelsen ordförande  

Jag tolkar dragningen som att Tjörn avser att kliva ur eller redan har klivit ur 
åtaganden som kommunen enligt hälso- och sjukvårdsavtalet fortfarande har. 
Att detta redan idag påverkar Tjörnbornas möjlighet till en god och nära vård.  
 
Så mina frågor är som följer?  
 
Enligt hälso och sjukvårdsavtalet som gäller fram till 2022-12-31 ska vi som 
avtalspart säga upp avtalet skriftligen.  
 
Har Tjörns kommun skriftligen sagt upp avtalet i enlighet med § 1:4 i avtalet?  
 
Om ingen uppsägning skett varför uppfyller inte Tjörn kommun sina 
åtaganden så att våra medborgare kan få tillgång till en god och nära vård?  
På vilket mandat / enligt vilken delegation har vår förvaltning valt att 
åsidosätta ett avtal som fastställts av kommunfullmäktige?  
 
Om en skriftlig uppsägning gjorts, när gjordes den i så fall och av vem?” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-03-19
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§94 

Anmälan av interpellation från Martin Johansson (-) fd 
(SD) ställd till socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) om en attraktiv kommun 

2021/122 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm (L) om en 
attraktiv kommun, enligt följande: 

”Vi är mitt inne i en pandemi och kan se hur den drabbat 
äldreomsorgen. Utifrån det är det extra viktigt att vara rädd om den 
personal som jobbar i äldreomsorgen. Vi måste säkerställa att den 
personal kommunen har vill jobba kvar samt att kommunen värnar om 
att ständigt vara en attraktiv arbetsgivare. Många väljer idag att byta 
arbetsgivare för att få en bättre arbetsmiljö och högre lön, särskilt nu 
under pandemin när efterfrågan av personal med kompetens inom 
vården är stor. Därför bör Tjörns Kommun ligga i framkant när det 
gäller att behålla in personal samt rekrytera ny personal. 

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

Vad kommer ni att göra för att behålla den personal som idag jobbar 
inom vården? 

Samt vad kommer ni göra för att kommunen ska vara ett attraktivt 
alternativ vid nyrekrytering?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-04-13 
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§95 

Anmälan av interpellation från Martin Johansson (-) fd 
(SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L) om en attraktiv kommun 

2021/123 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om en attraktiv 
kommun, enligt följande: 

”Konkurrensen är hård ute i landet när det gäller arbetskraften inom 
många yrkeskategorier som är verksamma i den kommunala och i 
regionala förvaltningar. Tjörn är inget undantag. För att Tjörns 
kommun ska vara ett alternativ mot övriga kommuner och regioner är 
det viktigt att kommunen har en aktiv personalpolitik som verkar för 
en god arbetsmiljö genom att behålla befintlig personal men också att 
vara det självklara valet då rekryteringar behöver ske. Detta kan bli 
verklighet genom att de anställda erbjuds kompetensutveckling inom 
sitt yrke, att lönen är godtagbar och arbetsmiljön bra. Vara en attraktiv 
arbetsgivare helt enkelt. 

Idag upplever många anställda långt ifrån att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare eller att deras kompetens och kunskap tas tillvara 
på ett sätt som skulle ge vinster för både den anställde men också 
kommunen.  

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

Pågår det något arbete i kommunen med att bli en attraktiv 
arbetsgivare? 

Om nej, kommer ordförande att ta initiativ till att ett sådant arbete 
påbörjas i kommunen och där anställda och fackliga organisationer får 
ett stort utrymme att delta? 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Om ja, hur ser arbetet ut och hur delaktiga är de anställda och fackliga 
organisationerna?” 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-04-13 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96 

Anmälan av motion från Benny Halldin (S) och Björn 
Möller (-) fd (M) om vatten- och avloppsverksamheten på 
Tjörn 

2021/105 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) fd (M) har lämnat in en motion 
om vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn, med följande yrkande: 

”Tjörns kommunfullmäktige beslutar att följande principer skall gälla 
för den framtida VA-verksamheten: 

• Att VA-verksamheten skall bära sina egna kostnader. 

• Att VA-taxan inte skall stiga mer än konsumentprisindex. 

• Att verksamhetens kostnader inklusive investeringskostnader 
anpassas efter VA-verksamhetens intäkter så skattekollektivet inte 
behöver täcka underskott. 

För att se till att dessa principer implemeteras i VA-verksamheten 
föreslår vi dessutom följande att: 

1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna. 

2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-
verksamhetens framtida underhållsbehov.  

3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-
verksamhetens investeringsbehov. 

4. lägga fram justeringar till VA-taxan som dels baseras på de 
reviderade underhålls och investeringsplanerna dels på principen om 
självkostnad och har som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än 
kostnadsprisutvecklingen i samhållet i stort. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5. En återrapportering av detta arbete sker senast under november 
månad 2021 till kommunfullmäktige.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97 

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

2021/120 

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

”1. Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Tjörns kommun ges 
möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod. 

2. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Tjörns kommun att som 
arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till 
anställda att bli blodgivare. 

3. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på betald arbetstid 
för anställda i Tjörns kommun. 

4. Att kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa 
blodgivning på betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun för att 
kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i 
organisationen.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-06 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98 

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

2021/121 

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

”• Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och berörda 
nämnder att utreda hur ett skönhetsråd kan införas i Tjörns kommun. 

• Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med nedanstående 
utgångspunkter. 

• Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens 
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

• Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska 
miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna miljö. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska arvet. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka miljövärden i 
kommunen. 

• Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna 
göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll och verksamhet”. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§99 

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

2021/126 

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

”- att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar med 
syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och där det är 
möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare. 

- att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar för att 
möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina 
verksamheter”.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§100 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
handlingsplan för elförsörjning 

2021/127 

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

”- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan 
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter. 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i syfte 
att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som helhet”.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-16 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 82 § 82 § 86 

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1  1   1  1   

2.  Lars Carlsson (m) -          

3.  Susanne Landgren (m) 1  1   1  1   

4.  Anders G Högmark (m) 1  1   1  1   

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

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

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1 1   1    1  

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

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1  1   1  1   

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Filip Andersson    (-) fd (m) -          

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

10.  Georg Strömbom (c) 1  1   1  1   

       Frank Holvik (c) X          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1  1   1  1   

12. Benita Nilsson (l) 1 1   1   1   

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

14. Gunnemar Olsson (l) 1  1   1  1   

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

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1  1   1  1   

      Lennart Rosén    (m) fd (l) -          

      Hans Kristensson (l) 1  1   1  1   

17. Magne Hallberg (kd) 1 1   1    1  

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1   1 1    1  

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

      Dan Gustafsson (m) fd (kd) X          

      Jörgen Myrberg (kd)   X          

20. Benny Andersson (s) 1 1   1    1  

21. Rosalie Sanyang (s) 1   1 1    1  

22. Rikard Larsson (s) 1   1 1    1  

23. Christy Whiddon (s)  -          
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 82 § 82 § 86 

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

24. Benny Halldin (s) 1 1   1    1  

25. Maud Hultberg (s) 1 1   1    1  

26. Jan Berndtsson (s) 1 1   1    1  

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1   1    1  
      

      Anette Johannessen (s) 1 1   1    1  

      Birgitta Bengtsson (s) 1   1 1    1  

      John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) X          

 Helena Jonsson (s) -          

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

30. Tuula Visala Karlsson (v) -          

 Thomas Collberg (v) 1   1 1    1  

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1   1 1   1   

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1   1 1   1   

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Carl Bloom                 (mp) -          

33. Martin Johansson  
                                   (-) fd (sd) 

1 1    1  1   

34. Rikard Simensen (sd) 1 1    1  1   

35. Thord Jansson (sd) 1 1    1  1   

36. Christer Olsson (sd) 1 1    1  1   

 Zaid Liveland (sd) -          

 Jenn Johansson (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1 (from § 83)        1  

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 1   1    1  

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1   1 1    1  

40. Andreas Hansson (tp) 1   1 1    1  

41. Veronicka Eriksson (tp) 1   1 1    1  

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) 1 (tom § 82) 1   1      

 Christofer Nicklasson (tp) X          

Summa: 41 17 12 12 25 16 0 21 20 0 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    1 (2) 
Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 87 § 91  

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1    1     

2.  Lars Carlsson (m) -          

3.  Susanne Landgren (m) 1 1    1     

4.  Anders G Högmark (m) 1   1  1     

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

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

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1  1   1     

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

     Robert Johansson (m) -          

     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) -          

      Hans Kristensson (l) 1 1    1     

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. Christy Whiddon (s)  -          
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll    2 (2) 
 

Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 87 § 91  

 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      
      

      Anette Johannessen (s) 1  1  1      

      Birgitta Bengtsson (s) 1  1  1      

      John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) X          

 Helena Jonsson (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 1   1      

30. Tuula Visala Karlsson (v) -          

 Thomas Collberg (v) 1 1   1      

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne    
(mp) 

1 1   1      

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 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   1  1     

 Zaid Liveland (sd) -          

 Jenn Johansson (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1 (from § 83) 1   1      

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 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) -          

 Peter Gustavsson (tp) 1 (tom § 82)          

 Christofer Nicklasson (tp) X          

Summa: 41 23 15 3 20 21 0    
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