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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§82

Val av justeringspersoner
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Inger Forsberg Bergstam (M) och Benny Andersson (S)
att tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§ 83

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:
Tillägg:
-

Justerandes sign

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (L) om beslutsfattande i styrgrupp för migration
Val av ordförande i den kommunala revisionen (S)
Val av revisor till den kommunala revisionen (S)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§84

Begäran om entledigande från Erling Alsin (-) fd (S) från samtliga
politiska uppdrag
2018/259
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Erling Alsin (-) fd (S) från följande uppdrag:
-

Ordförande i revisionen
Lekmannarevisor i Tjörns Hamnar AB
Lekmannarevisor i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Lekmannarevisor i SOLTAK AB
Lekmannarevisor för samtliga donationsstiftelser
Supplerande lekmannarevisor i Tjörns Måltids AB

Sammanfattning
Erling Alsin (-) fd (S) har begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 25 maj 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§85

Begäran om entledigande från Ulla-Britt Elkan (M) från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
2018/260
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ulla-Britt Elkan (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Ulla-Britt Elkan (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 25 maj 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§86

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (S)
2018/4
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Isabell Eriksson (S) till ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Maria Jakobsson (S) har entledigats från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 40 den 22 februari 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Isabell Eriksson (S) som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§87

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
2018/4
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Christy Whiddon (S) fd (MP) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Isabell Eriksson (S) har valts till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 86 den 14 juni 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Christy Whiddon (S) fd (MP) som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§88

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2018
2018/234
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april
2018.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse
presenteras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 91 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 94 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Robert Johansson (M) fd (MP), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Lars Carlsson (M), Roland Flyckt (KD),
Azar Hedemalm (MP) och Georg Strömbom (C) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut med tillägg att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i första hand ta
fram åtgärder för att minska sin och Samhällsbyggnadsförvaltningens ram med
700 000 kronor på månadsbasis.
Gert Kjellberg (TP), Martin Johansson (SD), Nils Lackfors (S) och
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Benny Halldins (S)
förslag.
Beslutsgång 1
Ordförande konstaterar att inget motförslag har lagts mot kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

Beslutsgång 2
Ordförande frågar om Benny Halldins (S) tilläggsförslag ska godkännas eller avslås
och finner att det avslås.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att Benny Halldins (S) tilläggsförslag ska godkännas.
Nej-röst för att Benny Halldins (S) tilläggsförslag ska avslås.
Omröstningsresultat
15 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
22 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Benny Halldins (S) tilläggsförslag avslås.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt:
”Det prognostiserade resultatet för helåret på + 0,7 miljoner kronor innebär att
kommunen inte lever upp till sitt finansiella mål om ett överskott på 0,5% av
skatteintäkter och de generella statsbidragen.
En stor förklaring till detta är Barn- och utbildningsnämndens överdrag på 11,5
miljoner kronor. Då vi delar Barn- och utbildningsnämndens bedömning att
verksamheten behöver tillföras mer pengar anser vi att konkreta åtgärder måste
beslutas och genomföras på besparingar på andra håll i den kommunala
verksamheten. Dessa åtgärder måste genomföras utan dröjsmål för att få effekt under
innevarande år.
Arbetet att anpassa kommunens kostnader efter faktiska skatteintäkter måste påbörjas
omedelbart. Detta för att snarast kunna återställa en sund balans mellan kommunens
intäkter och kostnader.
(S) förslag till beslut på kommunfullmäktige var:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna delårsbokslutet per den 30 april.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i första hand ta fram åtgärder för att minska
sin och Samhällsbyggnadsförvaltningens ram med 700 000 kronor på
månadsbasis.
Att majoritet inte ville se situationens allvar och gå med på våra besparings förslag
anser vi mycket märkligt. Därför reserverar vi oss mot beslutet.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§89

Fördelning av budget 2018 avseende politikerkostnader
2018/195
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelning av budget 2018 för
politikerkostnader.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om en total budget för politikerkostnader om
9 Mkr. Arvodesberedningen har framtagit förslag till fördelning på nämndnivå och
översänt till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 103 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 107 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Protokoll från arvodesberedningens möte 2018-03-28 med bilaga budgetramar 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§90

Budgetjustering 2018
2018/233
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Budgetjustering utförs med 412 tkr från centralt anslag till nämnder och styrelser
avseende driftkonsekvenser av utförda investeringar. Socialnämnden 256 tkr,
Kultur- och fritidsnämnden 100 tkr samt Kommunstyrelsen 56 tkr.
2. Fördelning av avsatta medel till nämnder, styrelser och utskott utförs enligt
arvodesberedningens förslag.
3. Ekonomiavdelningen i fortsättningen får i uppdrag att verkställa utfördelning av
medel till nämnder och styrelser från centralt anslag som är avsatta för
driftkonsekvenser av investeringar.
Sammanfattning
Medel för drift av avslutade investeringar finns budgeterade centralt. När
investeringar är utförda och driftkonsekvens kan beräknas fördelas medel ut till
nämnder och styrelser för att finansiera verksamhetens kapitalkostnad, hyra samt
övrig drift. I förslag till denna budgetjustering fördelas 412 tkr ut till nämnderna.
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut finns 9 000 tkr avsatta totalt till samtliga
nämnder, styrelser och utskott. Förslag till fördelning av dessa medel har tagits fram
av arvodesberedningen och ligger med i detta förslag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 92 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsen arbetsutskott, § 95 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Ramjustering 2018 - inklusive anteckningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) fd (MP), Lars Carlsson (M) och Martin Johansen (L) föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§91

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i nämnder under
mandatperioden 2019-2022
2018/159
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa antalet ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen, Socialnämnden,
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden enligt följande:






Kommunstyrelsens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Socialnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Barn- och utbildningsnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Kultur- och fritidsnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Samhällsbyggnadsnämnden sammansättning fastställs till 11 + 7.

2. Arbetsutskott inrättas i kommunstyrelsen och socialnämnden. Sammansättningen
fastställs till 5 + 5 med närvarorätt för ersättare vid behov.
3. Övriga nämnder kan inrätta särskilda beredningar vid behov.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon
till justeringstillfället.
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska fastställa antalet ledamöter och ersättare under
mandatperioden 2019-2022.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 93 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 96 den 17 maj 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att antalet
ledamöter och ersättare i nämnderna ska vara oförändrat, samt att
samhällsbyggnadsnämnden sammansättning ska fastställas till 14 + 9.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa antalet
ledamöter och ersättare i samtliga nämnder till 16 + 8.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) och
Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Martin Johansens (L) och Filip Gollungbergs (M) förslag blir
huvudförslag. Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Omröstning ska ske för att utse motförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) förslag.
Omröstningsresultat
2 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
3 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
34 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johanssons (SD) förslag väljs till motförslag.
Beslutsgång 3
Omröstning har begärts mellan Martin Johansens (L) och Filip Gollungbergs (M)
huvudförslag och Martin Johanssons (SD) motförslag. Kommunfullmäktige
godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) och Filip Gollungbergs (M) förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) förslag.
Omröstningsresultat
32 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
5 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) och Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§92

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun
mandatperioden 2019-2022
2018/236
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun
mandatperioden 2019-2022.
2. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes uppdrag ska uppgå till 80 % av heltid.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges arvodesberedning har inför ny mandatperiod gjort en översyn
av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda. Förslaget
utgår från den politiska organisationen som kommunfullmäktige fastställde
2018-05-17. Tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande har
hanterats i politiska överläggningar inför kommunfullmäktiges sammanträde.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 102 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 106 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Arvodesberedningens förslag till arvodesbestämmelser, fasta arvoden samt
sammanträdesersättning för mandatperioden 2019-2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag med tillägg att kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes uppdrag ska uppgå till
80 % av heltid.
Inget motförslag läggs mot Filip Gollungbergs (M) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§93

Begäran om ramjustering för volymökning i förskolan samt ökade
kostnader för skolskjuts
2018/158
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ramjustering för volymökningar samt ökade
kostnader för skolskjuts om totalt 5,4 mnkr för 2018.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2018-03-15 § 31 ansökt hos
kommunfullmäktige om en ramjustering på 5,4 mkr för 2018 avseende
volymökning inom förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för
skolskjutsar. Nämnden redovisar som grund för sin begäran ett ökat antal barn i
förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för skolskjutsar. Nämnden
redovisar vidare åtgärder som behöver vidtas om beslutad budget ligger fast.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 94 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 97 den 17 maj 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 31 den 15 mars 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Tjänsteutlåtande den 9 mars 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nils Lackfors (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut med tillägg att bevilja nämnden ramjustering för personalens
kompetensutveckling med 1,5 miljoner och 1,5 miljoner för att bibehålla
lärartätheten och därmed undvika större klasser i grundskolan. Totalt 3,0 miljoner.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Nils Lackfors (S)
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson Malms (L) förslag
väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Gun Alexandersson Malms (L) förslag.
Nej-röst för Nils Lackfors (S) förslag.
Omröstningsresultat
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
3 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Gun Alexandersson Malms (L) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt
följande:
”Socialdemokraterna reservera sig mot beslutet att nämnden tillskriver
kommunfullmäktige om utökad ram med 5,4 miljoner, och endast begär detta för
utökat antal barn inom förskolan och ökade kostnader för skolskjuts. Vi menar att
även besparingarna för minskad kompetensutveckling för pedagogerna -1,5 miljoner
och större klasser inom grundskolan -1,5 miljoner får så negativa följder för
verksamheten att nämnden borde tillskriva kommunfullmäktiga för en utökad ram så
att dessa besparingar inte genomförs. Vi konstaterar att den av majoriteteten antagna
detaljbudgeten som antogs i november innehöll en besparing på 5 miljoner inom
förskolan nu 4 månader senare finner majoriteten att man måste begära ytterligare
resurser till förskolan. Detta tyder på att man i tidigare beslut underfinansierat
förskolan.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2018-06-14

§94

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg kvartal 1 2018
2018/223
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att information om rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 1 2018 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och 9 § LSS.
Kommunen hade 1 ej verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS
att rapportera in. Beslutsdatum 2017-08-04.
Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9
LSS att rapportera in.
Fördelning över kön: 2 man.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 95 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 98 den 17 maj 2018,
Socialnämnden, § 85 den 25 april
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-06-14

§95

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret
2017
2018/229
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret
2017.
2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2017.
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
Stiftelsen Säbygården har 2018-05-08 inkommit med verksamhetsberättelse,
bokslut och revisionsberättelse för 2017. Utsedd lekmannarevisor tillstyrker att
stiftelsens verksamhet godkänns och att stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsårets 2017.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 96 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 99 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret 2017.
Jäv
Ewa-Lena Svensson (L), Henry Hermansson (C) och Tina Baudino (S) anmäler jäv
och deltar inte i ärendets behandling eller beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§96

Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt ny
dataskyddsförordning (GDPR)
2018/207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) görs följande tillägg i kultur- och
fritidsnämndens reglemente:
”Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.”
Barnkonventionen
Kultur- och fritidsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens reglemente ska kompletteras för att fullgöra ansvaret
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 97 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 101 den 17 maj 2018,
Kultur- och fritidsnämnden, § 48 den 23 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 17 april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§97

Revidering av valnämndens reglemente enligt ny
dataskyddsförordning (GDPR)
2018/226
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att valnämndens reglemente kompletteras med:
”Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet”.
Barnkonventionen
Valnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande
personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver
valnämndens reglemente anpassas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 98 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 102 den 17 maj 2018,
Valnämnden, § 17 den 25 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 17 april 2018,
Valnämndens reglemente.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§98

Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst
2018/109
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag på förbundsordning för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
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 kommun beslutade enligt § 7 den 25 januari 2018 att ansöka om
medlemskap i Tolkförmedling Väst. Ett förslag till förbundsordning har arbetats
fram av förbundet dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa
till förbundets organisation. Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och
ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny
förbundsordning senast 2018-06-29. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från
2019-01-01.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 99 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 103 den 17 maj 2018,
Kommunfullmäktige, § 7 den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 27 februari 2018,
Förslag till förbundsordning,
Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning,
Följebrev: Beslut om ny förbundsordning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§99

Uppdatering av intern fördelningsnyckel av schablonersättningen
för nyanlända
2017/760
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning.
Sammanfattning
Utifrån kommunens samlade nettokostnader för flyktingverksamheten i Tjörns
kommun fördelat på kommunens förvaltningar har ekonomiavdelningen arbetat
fram ett nytt förslag till fördelningsnyckel för schablonersättningar för nyanlända
tagits fram.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 100 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 75 den 19 april 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 159 den 21 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 mars 2018,
Tjänsteutlåtande den 17 december 2017.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 21:48 – 21:50.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens
förslag till beslut med anledning av att kommunfullmäktiges beslut från januari 2015
fortsatt ska gälla.
Alma Sibrian (V), Martin Johansson (SD), Gert Kjellberg (TP) och
Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för
vidare beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

Beslutsgång
Ordförande frågan 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.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Alma Sibrians (V) med
fleras förslag.
Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
16 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2018-06-14

§100

Utökning av verksamhetsområde Höviksnäs
2018/160
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsområde för vatten, spill- och
dagvatten på fastighet Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30.
Barnkonventionen
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista
och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn.
Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det ge-nom
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.
Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30 är två pågående nybyggnationer som ansökt om
kommunalt VA. De blivande fastigheterna ligger precis intill befintligt VO.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 104 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 123 den 9 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 mars 2018,
Översiktskarta,
Fastighetsförteckning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§101

Utökning av verksamhetsområde Ällingseröd - Björholmsvägen
2011/545
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsområde för vatten och spill på
fastighet Kolleröd 1:57.
Barnkonventionen
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista
och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn.
Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.
Kolleröd 1:57 har ansökt om kommunalt VA. Fastigheten ligger precis intill
befintligt VO och befintlig VS-ledning korsar redan fastigheten.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 105 den 31 maj 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 124 den 9 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 mars 2018,
Översiktskarta,
Fastighetsförteckning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§102

Nämndernas svar på revisionsrapport: Granskning av kontroll och
hantering av fordon
2018/150
Beslut
Kommunfullmäktige noterar nämndernas svar till protokollet.
Sammanfattning
E&Y har på uppdrag av den kommunala revisionen granskat kommunens kontroll
och hantering av fordon. Rapporten inkom till kommunen 2018-03-19 och
noterades av kommunfullmäktige 2018-03-22. I följebrev till kommunstyrelsen och
socialnämnden framgår att revisionen önskar skriftliga svar kring eventuella
åtgärder som planeras med anledning av de rekommendationer som lämnas i
rapporten. Vad respektive nämnd svarat framgår av bilagorna.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 111 den 31 maj 2018,
Socialnämnden, § 116 den 23 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 113 den 17 maj 2017,
Kommunfullmäktige, § 53 den 22 mars 2018.
Beslutsunderlag
Nämndernas beslut och svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens
flyktingmottagande och integration.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§103

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) angående ridvägar
på Tjörn
2018/284
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion angående ridvägar på Tjörn:
”Många kommuner tar idag hjälp utav ridvägsfrämjande föreningar för att i
samarbete med markägare och kommun identifiera var och hur man rider samt
utvecklar ridslingor och ridvägar. Man har riskinventerat farliga vägövergångar och
säkerställt en säkrare miljö för ryttare och hästar.
Tjörn är en av de hästrikaste kommunerna och det finns gott om ryttare och
möjligheter till vackra och attraktiva ridmiljöer. På samma sätt som kommunen
satsar på arenor och hallar samt diverse plansporter borde man inventera mer i
ridverksamheten och dess behov.
Kommunen bör aktivt söka upp ridskolor och stall samt uppvakta markägare och
sponsorer. Då kan man tillsammans med alla aktiva ryttare göra ridverksamheten
säkrare, enklare och utvecklande.
Genom att planera för ridning vid utförande av GC (gång/cykel) banor och med
hjälp av innovativ teknik såsom solcellsbelysning kan vår kommun utmärka sig som
den ridvänliga kommunen.
”County of friendly riding…?”
Sverigedemokraterna Tjörn vill att kommunen genom högre prioritering av
ridverksamheten utreder och arbetar med att:





Arbeta för en säkrare ridmiljö i hela kommunen.
Förbättra dialogen mellan markägare och ryttare och därigenom skapa
möjligheter för ryttare att rida i skog och mark.
Kartlägga befintliga vägar/stigar som idag nyttjas för ridning, samt undersöka
var behov finns för nya. Förbättra underlag på befintliga stigar och ridvägar.
Planera långsiktigt för ridvägar i hela kommunen.”

Beslutsunderlag
Motion den 1 juni 2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-14

§104

Hederskultur och hedersrelaterat våld
Beslut
Kommunfullmäktige tackar Sara Mohammad för hennes föreläsning om
hederskultur och hedersrelaterat våld.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en föredragning av Sara
Mohammad kring ämnet hedersrelaterat våld och hederskultur. Sara är bland annat
grundare till föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) och har vunnit en rad
priser för sitt engagemang och motstånd mot hedersvåld. I sin avtackning av Sara
sade kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark:
”Sara, Du har på ett engagerat sätt med brutal tydlighet givit vår
fullmäktigeförsamling och alla de som kan följa oss på sociala medier, en
skrämmande inblick i den avskyvärda sk hederskulturen. jag är alldeles övertygad
om att ingen lämnar Din föreläsning oberörd och att många känner sig kallade att på
alla tänkbara sätt aktivt bekämpa denna.
Du kritiserade med all rätt den form av naiv tolerans som vi ofta ser i den aktuella
samhällsdebatten men som inte inser vilka förödande konsekvenser denna sk
tolerans får för enskilda individer, i detta fall kvinnor inte minst flickor.
Du kallar detta synsätt och agerande “den välvilliga vilsenheten” människor som
vill leva och vistas i Sverige skall veta att vi i vårt land har nolltolerans för den sk
hederskulturens brutala kränkningar mot flickor och kvinnors livsdrömmar och
värdighet. Stort Tack Sara!”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§105

Överlämnande av konst till Tjörns kommun från Stiftelsen Tore
Kurlberg
Beslut
Kommunfullmäktige tackar Stiftelsen Tore Kurlberg, dess ordförande och vice
ordförande Pelle Stavfeldt och Anita Sindler för konstgåvan.
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde mottog Tjörns kommun konstgåva från
Stiftelsen Tore Kurlberg, representerade av dess ordförande och vice ordförande
Pelle Stavfeldt och Anita Sindler. I samband med detta avger kommunfullmäktige
ordförande Anders G Högmark följande uttalande:
”Den gåva, som Tjörns kommun på detta sätt får mottaga av Stiftelsen Tore
Kurlbergs efterlämnade konstskatt är i sitt slag enastående.
Tjörns kommun blir genom gåvan ägare till över 100 verk av en konstnär med
enastående kvaliteter.
Det ankommer nu på vår kommun att på ett konstruktivt sätt förvalta denna
konstskatt så att givarens intentioner om att göra Tore Kurlbergs konstnärsskap
mera känt och spritt till glädje för Tjörns kommuns innevånare och för grupper
långt utanför kommunens gränser.
Tjörn kommun känner idag stor tacksamhet och känner detta ansvar inför framtiden.
Tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden kommer kommunfullmäktiges
presidium att närmare finna formerna för detta.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-06-14

§106

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om beslutsfattande i styrgrupp för
migration
2018/285
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska ställas på nästkommande sammanträde.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L) om beslutsfattande i styrgrupp för migration. Frågan
återkommer på nästkommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-06-14

§107

Val av ordförande i den kommunala revisionen (S)
2018/4
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders Forsman (S) till ordförande i den kommunala
revisionen.
Sammanfattning
Erling Alsin (-) fd (S) har entledigats från samtliga politiska uppdrag. Fyllnadsval
ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 84 den 14 juni 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Anders Forsman (S) som ordförande i den kommunala
revisionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§108

Val av revisor till den kommunala revisionen (S)
2018/4
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mats Simonsson (S) till lekmannarevisor i den
kommunala revisionen.
Sammanfattning
Erling Alsin (-) fd (S) har entledigats från samtliga politiska uppdrag. Fyllnadsval
ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 84 den 14 juni 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Mats Simonsson (S) som lekmannarevisor i den
kommunala revisionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

Delårsbokslut
§ 88

1

närv tjg

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

1 (2)

Antalet ledamöter 1
§ 91
Ja

Nej

Antalet ledamöter 2
§ 92

Avst

Ja

1. Inga-Lill Hast

(l) fd. (m)

-

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Björn Möller

(m)

1

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

5. Daniel Magnusson

(m)

-

6. Filip Gollungberg

(m)

1

1

1

1

7. Inger Forsberg Bergstam (m)

1

1

1

1

8. Håkan Bergstam

(m)

1

1

1

1

9. Kerstin Möller

(m)

1

1

1

1

1

1

1

1 (ej § 95)

1

1

1

(c)

1

1

1

1

Mats Kristensson

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

-

12. Martin Johansen

(l)

1

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(l)

1 (ej § 95)

1

1

1

1

1

1

1

16. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

17. Gunnemar Olsson

1

1

1

1

1

1

1

Anders Jonsson

(m)

-

Katarina Leone

(m)

-

Ralph Cedermalm

(m)

1

Solveig Börjesson

(m)

-

Ulla-Britt Elkan

-

(m)

10. Henry Hermansson (c)
11. Georg Strömbom

14. Ewa-Lena Svensson (l)
15. Hans Kristensson

(l)

(l)

Benita Nilsson

(l)

1

Filip Malm

(l)

-

Elisabeth Hansson

(l)

-

18. Roland Flyckt

(kd)

1

1

1

1

19. Jörgen Myrberg

(kd)

1

1

1

1

1

1

1

20. Dan Gustavsson

(kd)

1

Barbro Johansson

(kd)

x

Jan-Åke Axelsson

(kd)

-
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

Delårsbokslut
§ 88

1

närv tjg

närv ej tjg x
ej närv

—

Ja

Nej

Avst

2 (2)

Antalet ledamöter 1
§ 91

Antalet ledamöter 2
§ 92

Ja

Ja

Nej

Avst

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

22. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

1

23. Jeanette Lagervall

(s)

1

1

1

1

(c) fd. (s)

-

24. Robert Bull

25. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

1

26. Claes Jansson

(s)

1

1

1

1

27. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

1

28. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

29. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

1

1

1

1

30. Ulf Mellin

(c) fd. (s)

1

31. Tina Baudino

(s)

1 (ej § 95)

32. Klaes Lundin Eide

(s)

-

Thomas Collberg (v) fd. (s)

1

Leif Göbel

(s)

1

Gerhard Bernhardsson (s)

-

Lars-Olof Henriksson (s)

-

Jan Berndtsson

(s)

x

Barbro Leidzén

(s)

-

33. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

(v)

-

Vakant

(v)

-

34. Robert Johansson (m) fd
(mp)

1

1

1

1

35. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

1

1

Ingemar Wiklund

(mp)

-

36. Thord Jansson

(sd)

1 (tom § 98)

1

1

1

37. Martin Johansson

(sd)

1

1

1

1

38. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

Thomas Jakobsson

(sd)

x

Christer Olsson

(sd)

-

39. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

1

40. Daniel Loch

(tp)

1

1

1

1

41. Cyril Esbjörnsson

(tp)

-

Summa:

Avst

1

Vakant

Christy Whiddon (-) fd. (mp)

Nej

39

15

22

34

2

2

3

34

32

5

2
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Ledamöter

Ramjustering
§ 93

1

närv tjg

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

Nej

Avst

Fördelningsnyckel
§ 99
Ja

1. Inga-Lill Hast

(l) fd. (m)

-

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

3. Björn Möller

(m)

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

5. Daniel Magnusson

(m)

-

6. Filip Gollungberg

(m)

1

1

1

7. Inger Forsberg Bergstam (m)

1

1

1

8. Håkan Bergstam

(m)

1

1

1

9. Kerstin Möller

(m)

1

1

1

1

1

1 (ej § 95)

1

1

(c)

1

1

1

Mats Kristensson

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

-

12. Martin Johansen

(l)

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(l)

1 (ej § 95)

1

1

1

1

1

16. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

17. Gunnemar Olsson

1

1

1

1

1

Anders Jonsson

(m)

-

Katarina Leone

(m)

-

Ralph Cedermalm

(m)

1

Solveig Börjesson

(m)

-

Ulla-Britt Elkan

-

(m)

10. Henry Hermansson (c)
11. Georg Strömbom

14. Ewa-Lena Svensson (l)
15. Hans Kristensson

(l)

(l)

Benita Nilsson

(l)

1

Filip Malm

(l)

-

Elisabeth Hansson

(l)

-

18. Roland Flyckt

(kd)

1

1

1

19. Jörgen Myrberg

(kd)

1

1

1

1

1

20. Dan Gustavsson

(kd)

1

Barbro Johansson

(kd)

x

Jan-Åke Axelsson

(kd)

-

35

1 (2)

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

Ramjustering
§ 93

1

närv tjg

närv ej tjg x
ej närv

—

Ja

Nej

2 (2)

Fördelningsnyckel
§ 99

Avst

Ja

Nej

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

22. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

23. Jeanette Lagervall

(s)

1

1

1

(c) fd. (s)

-

24. Robert Bull

25. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

26. Claes Jansson

(s)

1

1

1

27. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

28. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

29. Benny Halldin

(s)

1

1

1

30. Ulf Mellin

(c) fd. (s)

1

31. Tina Baudino

(s)

1 (ej § 95)

32. Klaes Lundin Eide

(s)

-

1

1
1

1

Thomas Collberg (v) fd. (s)

1

1

1

Leif Göbel

(s)

1

1

1

Gerhard Bernhardsson (s)

-

Lars-Olof Henriksson (s)

-

Jan Berndtsson

(s)

x

Barbro Leidzén

(s)

-

33. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

Vakant

(v)

-

Vakant

(v)

-

34. Robert Johansson (m) fd
(mp)

1

1

1

35. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

1

Ingemar Wiklund

(mp)

-

Christy Whiddon (-) fd. (mp)

-

36. Thord Jansson

(sd)

1 (tom § 98)

1

37. Martin Johansson

(sd)

1

1

1

38. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

Thomas Jakobsson

(sd)

x

Christer Olsson

(sd)

-

39. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

40. Daniel Loch

(tp)

1

1

1

41. Cyril Esbjörnsson

(tp)

-

Summa:

Avst

39

22

14

36

3

22

16

0

Ja

Nej

Avst

