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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-09-19

Anslaget sätts upp 2018-09-27

Anslaget tas ner 2018-10-19

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Torbjörn Hall
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

Val av justeringspersoner

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Robert Johansson (M) och Hans Strandberg (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Utgår
- 13. Val av styrelsesuppleant i Tjörns Bostads AB (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§111

Kommunal borgen för Tjörns Förvaltnings AB samt Tjörns Bostads 
AB

2018/304

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Tjörns Bostads AB:s låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 000 000 SEK, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 42 000 000 SEK, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.

3. Borgensavtal och övriga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchef.

4. Upphäva kommunfullmäktiges beslut den 16 november 2017, § 172.
5. Upphäva kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2009, § 44.

Sammanfattning
Tjörns Bostads AB och Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tidigare beslut om 
borgen för bolagens befintliga låneskuld. Borgensramen för Tjörns Bostads AB 
uppgår till 800 mkr och för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB uppgår det till 42 
mkr.

Olika tolkningar kan göras av tidigare beslut. Kommuninvest som är långivare till 
bolagen har uppmärksammat detta och hört av sig till kommunen och begärt att nya 
borgensbeslut ska tas där det framgår att Tjörns kommun går i borgen såsom för 
egen skuld (proprieborgen).

Kommunfullmäktige föreslås därför fatta beslut att gå i borgen såsom för egen 
skuld (proprieborgen) om tidigare beviljade rambelopp om 800 mkr för Tjörns 
Bostads AB samt 42 mkr för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 124 den 6 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 150 den 23 augusti 2018,
Kommunfullmäktige, § 172 den 16 november 2017,
Kommunfullmäktige, § 44 den 16 april 2009.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 juni 2018.

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

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen Tjörns kommun
Tjörns Bostads AB
Kommuninvest i Sverige, Box 124, 701 42 Örebro
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112

Begäran om ramjustering för icke budgeterade kostnader i samband 
med renovering av Rönnängs skola

2018/278

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämndens begäran om 
ramjustering för icke budgeterade kostnader om totalt 2,8 mkr i samband med 
renoveringen av Rönnängs skola.

Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.

Gert Kjellberg (TP) anmäler reservation till förmån för egna återremissyrkandet.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2018-06-20 § 86 ansökt hos 
kommunfullmäktige om en ramjustering på 2,8 mkr för 2018 avseende ej 
budgeterade kostnader i samband med renovering av Rönnängs skola. Framförallt 
gäller det ökade kostnader för tillfälliga lokaler.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 125 den 6 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 152 den 23 augusti 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 86 den 20 juni 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 augusti 2018,
Tjänsteutlåtande den 20 juni 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M), Martin Johansen (L) och Georg Strömbom (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nils Lackfors (S) och Benny Andersson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 
barn- och utbildningsnämnden beviljas ramjustering om totalt 10 mkr för icke 
budgeterade kostnader.

Gert Kjellberg (TP) och Martin Johansson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i 
syfte att utreda vem som ska stå för kostnaden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras enligt 
yrkande från Gert Kjellberg. Han finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Nils Lackfors förslag och 
finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej- röst för Nils Lackfors förslag

Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
9 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
7 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt:

”Socialdemokraterna reserverar mot majoritetens beslut att inte agera när 
budgetprognosen pekar på ett underskott på drygt 11 miljoner för 2018. Skälet därtill 
är att man inte vill stå för sin politik inför valet utan mörkar eventuella åtgärder till 
efter valet. Kommunfullmäktige beviljade på junimötet en ramökning på 5,3 
miljoner för att täcka ökade kostnader för fler barn inom förskolan och kostnader för 
skolskjutsar med anledning av flytten till Långekärrskola under renoveringen av 
Rönnängs skola. Ramökningen är otillräcklig och innebär fortsatt större barngrupper 
inom förskolan. Enligt förvaltningen så kommer ändå nämnden göra ett underskott 
på drygt 6 miljoner. Eftersom osäkerheten är stor rörande t.ex uteblivna statsbidrag 
bibehållen personaltäthet inom förskola/skola, ofullständig täckning för 
migrationskostnader, kostnader för Bleketskolans renovering och ökade 
lönekostnader. Övergripande bedömer vi att det behövs en ytterligare ramökning på 
10 miljoner för att nämnden ska nå ett nollresultat och skadliga besparingarna som 
tidigare beslutats inte genomförts. De besparingar för 2018 som beslutades i 
detaljbudgeten i november kommer med stor sannolikhet innebär en försämrad 
arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för berörd personal. Detta blir i sin 
förlängning försämringar för barn i förskola, skola och pedagogisk omsorg. 
Den höga ambitionen Tjörns kommun vill ha inom verksamheten är svår att uppnå 
med en alltför stram budget vilket vi märkt under ett antal år av underfinansierad 
verksamhet, vilket nu också tyvärr framgår av olika jämförelser mellan kommuner. 

Vi vill särskilt anmäla avvikande mening och rikta uppmärksamhet avseende: 
- den ursprungliga besparing -5,0 miljoner genom större barngrupper inom 

förskolan, samt slopande av närhetsprincip och syskonförtur till förskoleplats. 
- besparing -1,5 miljoner genom större klasser inom grundskolan samtidigt som 

antalet barn med ökat behov av stöd ökar, 
- besparing -1,5 miljoner på personalens kompetensutveckling vilket försämrar 

kommunens möjligheter att behålla och rekrytera personal, 
- vi anser att dessa besparingar dessutom är direkt kontraproduktiva avseende de 

ekonomiska ansträngningar som kommunen gör för att få fler barnfamiljer att 
vilja bosätta sig på Tjörn. Kvalitén i förskola och skola är en viktig faktor när 
familjer väljer ny bostadsort.”
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113

Begäran om ramjustering från barn- och utbildningsnämnden 
avseende ökade kostnader i gymnasieskolan för asylsökande elever

2018/308

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna en avvikelse motsvarande de kostnader som uppstår, dock max 0,5 

mkr, i 2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden.
2. Avvikelsen beviljas med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 

beslutade åtgärd 2018-06-20, § 87: Asylsökande likställs med folkbokförda och 
ges rätt att påbörja nationellt program inom gymnasieskolan fram till och med 
det första kalenderhalvåret de fyller 20 år. 

Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2018-06-20 § 87 ansökt hos 
kommunfullmäktige om en ramjustering på 0,5 mkr för 2018 eftersom det inte finns 
någon kostnadstäckning inom befintlig ram för ett utökat åtagande gällande 
asylsökandes rätt att påbörja nationellt program inom gymnasieskolan.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 126 den 6 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 153 den 23 augusti 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 87 den 20 juni 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 augusti 2018,
Tjänsteutlåtande den 14 juni 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M), Nils Lackfors (S) och Alma Sibrian (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Martin Johansson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska avslå begäran.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och kommunstyrelsens förslag väljs.

Skriftlig reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig enligt följande:

”Begäran om en ramjustering med 0,5 mkr avslås med följande motivering. 
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut fördela ut samtliga tillgängliga medel till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

nämnder och styrelser. Det finns således inget centralt anslag för oförutsedda 
händelser eller anslag för att möta ökade kostnader i nämnder och styrelser.”

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente enligt ny 
dataskyddsförordning (GDPR)

2018/272

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens reglemente 
kompletteras med ”Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 
register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet”.

Barnkonventionen
Barn- och utbildningsnämnden 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 barn- och 
utbildningsnämndens reglemente anpassas.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 127 den 6 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 130 den 14 juni 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 77 den 24 maj 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 maj 2018,
Barn- och utbildningsnämndens reglemente.

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

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115

Revidering av socialnämndens reglemente enligt ny 
dataskyddsförordning (GDPR)

2018/274

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens reglemente kompletteras med 
”Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet”.

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
Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande 
personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver 
socialnämndens reglemente anpassas. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 128 den 6 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 131 den 14 juni 2018,
Socialnämnden, § 119 den 23 maj 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2018,
Socialnämndens reglemente.

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

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§116

Begäran om entledigande från Siv Ogeman (S) från uppdraget som 
ledamot i valnämnden

2018/339

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Siv Ogeman (S) från uppdraget som ledamot i 
valnämnden.

Sammanfattning
Siv Ogeman (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
valnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad den 21 juli 2018

Beslutet skickas till
Valnämnden
Siv Ogeman
Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117

Val av ledamot i valnämnden (S)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Maud Hultberg (S) som ledamot i valnämnden.

Sammanfattning
Med anledning av Siv Ogemans (S) entledigande som ledamot i valnämnden ska 
fyllnadsval förrättas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Maud Hultberg (S) som ledamot i valnämnden.

Beslutet skickas till
Valnämnden
Maud Hultberg
Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118

Begäran om entledigande från Mats Simonsson (S) från uppdraget 
som styrelsesuppleant i Tjörns Bostads AB

2018/365

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Mats Simonsson (S) från uppdraget som 
styrelsesuppleant i Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning
Mats Simonsson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som 
styrelsesuppleant i Tjörns Bostads AB.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad den 7 juli 2018

Beslutet skickas till
Tjörns Bostads AB
Mats Simonsson
Förtroendemannaregistret
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§119

Begäran om entledigande från Anette Johansson (MP) från 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

2018/359

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anette Johansson (MP) från uppdraget som ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Anette Johansson (MP) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad den 3 augusti 2018

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Anette Johansson
Förtroendemannaregistret
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19
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§120

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (MP)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Fredrik Dahne (MP) som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Med anledning av Anette Johanssons (MP) entledigande som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden ska fyllnadsval förrättas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Azar Hedemalm (MP) föreslår Fredrik Dahne (MP) som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Fredrik Dahne
Förtroendemannaregistret
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Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§121

Begäran om entledigande från Belinda Olofsson Olausson (MP) från 
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

2018/374

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Belinda Olofsson Olausson (MP) från uppdraget 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Belinda Olofsson Olausson (MP) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad den 11 september 2018

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Belinda Olofsson Olausson
Förtroendemannaregistret
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§122

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (MP)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Halvfors (MP) som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Med anledning av Belinda Olofsson Olausson (MP) entledigande som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden ska fyllnadsval förrättas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Azar Hedemalm (MP) föreslår Elisabeth Halvfors (MP) som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Elisabeth Halvfors
Förtroendemannaregistret
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§123

Val av ledamot i kommunstyrelsen (S)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rosalie Sanyang (S) till ledamot i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Maria Jakobsson (S) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen § 64 den 19 april 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Rosalie Sanyang (S) som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Rosalie Sanyang
Förtroendemannaregistret
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§124

Val av ersättare i valberedningen (S)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rosalie Sanyang (S) som ersättare i valberedningen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta ett fyllnadsval till valberedningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Rosalie Sanyang (S) som ersättare i valberedningen.

Beslutet skickas till
Valberedningen
Rosalie Sanyang
Förtroendemannaregistret
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§125

Val av lekmannarevisor i Tjörns Hamnar AB (S)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Staffan Matsson (L) till lekmannarevisor i Tjörns 
Hamnar AB.

Sammanfattning
Erling Alsin (-) fd (S) har entledigats från uppdraget som lekmannarevisor i Tjörns 
Hamnar AB. Fyllnadsval ska därför ske

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 84 den 14 juni 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Staffan Mattsson (L) som lekmannarevisor i Tjörns 
Hamnar AB.

Beslutet skickas till
Tjörns Hamnar AB
Staffan Matsson
Förtroendemannaregistret
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§126

Val av lekmannarevisor i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(S)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Olof Kjellström (C) till lekmannarevisor i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning
Erling Alsin (-) fd (S) har entledigats från uppdraget som lekmannarevisor i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 84 den 14 juni 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Olof Kjellström (C) som lekmannarevisor i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Beslutet skickas till
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Olof Kjellström
Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§127

Val av lekmannarevisor i SOLTAK AB (S)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders Forsman (S) till lekmannarevisor i SOLTAK 
AB.

Sammanfattning
Erling Alsin (-) fd (S) har entledigats från uppdraget som lekmannarevisor i 
SOLTAK AB. 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 lekmannarevisor i SOLTAK 
AB.

Beslutet skickas till
SOLTAK AB
Anders Forsman
Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§128

Val av lekmannarevisor för samtliga donationsstiftelser (S)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mats Simonsson (S) till lekmannarevisor för samtliga 
donationsstiftelser.

Sammanfattning
Erling Alsin (-) fd (S) har entledigats från uppdraget som lekmannarevisor för 
samtliga donationsstiftelser. 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 för samtliga 
donationsstiftelser.

Beslutet skickas till
Stiftelserna
Mats Simonsson
Förtroendemannaregistret
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-09-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§129

Val av supplerande lekmannarevisor i Tjörns Måltids AB (S)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders Forsman (S) som supplerande lekmannarevisor i 
Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning
Erling Alsin (-) fd (S) har entledigats från uppdraget som supplerande 
lekmannarevisor i Tjörns Måltids AB. 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 supplerande lekmannarevisor i 
Tjörns Måltids AB.

Beslutet skickas till
Tjörns Måltids AB
Anders Forsman
Förtroendemannaregistret
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§130

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om beslutsfattande i styrgrupp 
styrgrupp för migration

2018/285

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om beslutsfattande i styrgrupp för migration.

Frågan
Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Martin Johansen (L) gällande 
”Beslutsfattande i Styrgrupp för migration ”

Enligt revisionsrapporten har en auktoriserad kommunrevisor fastställt att har det 
skett beslutsfattande i styrgruppen för migration år 2016. Enligt kommunallagen är 
det förbjudet att ta beslut i en sådan styrgrupp.

Jag har också flertalet gånger påtalat att det har skett olagligt beslutfattande i 
styrgruppen.

I tjänsteutlåtande från kommunchef till kommunstyrelsens november sammanträde 
rörande ärende om styrgruppen. Påstår förvaltningen att inget beslutsfattande har 
skett i denna grupp.

Du har varit med i denna styrgrupp tillsammans bl.a. med fullmäktiges ordförande.

Mina fråga till kommunstyrelsens ordförande är därmed:

- Anser du att både min och externa auktoriserade kommunrevisorers bedömning är 
helt felaktiga och du anser att inga som helst beslut har tagits i strid med 
kommunallagens bestämmelser i styrgruppen

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige § 106 den 14 juni 2018

Beslutsunderlag
Frågan, den 7 juni 2018
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§131

Anmälan av interpellation från Leif Göbel (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) angående 
Tjörns kommuns beredskap för kris och krig

2018/306

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Leif Göbel (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) angående Tjörns kommuns beredskap för kris och 
krig:

Interpellationen
Tjörns medborgare har i juni fått broschyren "Om krisen eller kriget kommer" från 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kommunstyrelsen har 
också fått information från Länsstyrelsen om utökade uppgifter i samband med att 
totalförsvaret ska stärkas.

Medborgarna uppmanas stärka sin egen "hemberedskap". Frågan är hur god är 
"Tjörns kommuns beredskap" eller hur kommer den att vara inom de närmsta åren.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts önskas svar på frågeställningen:

1. Hur många skyddsrum för civilbefolkningen planeras det att byggas, för hur 
många och hur ser skyddsrumssituationen ut idag?

2. Vilken beredskap har kommunen att förse utsatta grupper som barn, elever, äldre 
och sjuka med vatten och mat i samband med samhällsstörningar som varar i flera 
dagar upp till en vecka?

3. Vilka praktiska åtgärder (tex gasdrivna tyfoner) tänker kommunen vidta för att 
kunna komma ut med information/varning till allmänheten om 
telekommunikationer och el störs ut?

4. När beräknas de tidigare beslutade 30 Rakelapparaterna (radiokommunikation för 
effektiv ledning) vara i operativt bruk för kommunens kriskommunikation?

5. Finns inom kommunen planerad lagring av exempelvis drivmedel, 
vattenreningsutrustning, reservkraftverk, högkapacitetspumpar, grundläggande 
medicinsk utrustning för att klara en kort krisperiod?

Beslutsunderlag
Interpellationen, den 14 juni 2018
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§132

Information om aktuell vattensituation med anledning av 
sommarens torka

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Sektorchef för sektor samhällsbyggnad Marie-Louise Bergqvist och VA-chef 
Anders Möller informerar fullmäktige om aktuell vattensituation med anledning av 
sommarens torka. Torkan har gjort vattennivåerna i reserverna mycket låga. Läget 
bedöms dock som under kontroll. I vissa scenarier kan dock nästa års vattenreserver 
påverkas av årets torka. Beredskapsplaner och rutiner håller på att kontrolleras. En 
stab har skapats för att kunna samordna uppkomna situationen.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

Ramjustering 
Rönnäng skola §112 

  

           

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

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

2.  Lars Carlsson (m) 1 1         

3.  Björn Möller (m) 1 1         

4.  Anders G Högmark (m) 1 1         

5.  Daniel Magnusson         (m) -          

6.  Filip Gollungberg         (m) 1 1         

7.  Inger Forsberg Bergstam (m) 1 1         

8. Håkan Bergstam            (m) 1 1         

9. Kerstin Möller               (m) 1 1         

     Anders Jonsson             (m) -          

     Katarina Leone              (m) -          

     Ralph Cedermalm          (m) -          

     Solveig Börjesson         (m) 1 1         

     Tony Jansson         (m) -          

10.  Henry Hermansson (c) 1 1         

11.  Georg Strömbom (c) 1 1         

       Mats Kristensson (c) -          

       Emelie Holgersson (c) -          

12. Martin Johansen (l) 1 1         

13. Birgitta Adolfsson (l) 1 1         

14. Ewa-Lena Svensson (l) 1 1         

15. Hans Kristensson (l) 1 1         

16. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1         

17. Gunnemar Olsson          (l) 1 1         

      Benita Nilsson               (l)  -          

      Filip Malm                    (l) -          

      Elisabeth Hansson         (l) -          

18. Roland Flyckt            (kd) -          

19. Jörgen Myrberg        (kd) 1 1         

20. Dan Gustavsson (kd) 1 1         

      Barbro Johansson  (kd) 1 1         

      Jan-Åke Axelsson  (kd)   -          
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter  
närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

Ramjustering 
Rönnäng skola §112 

  

              § 

 

           § 

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

21. Benny Andersson   (s) 1  1        

22. Nils Lackfors   (s) 1  1        

23. Jeanette Lagervall        (s) -          

24. Robert Bull         (c) fd. (s)  1 1         

25.  Hans Strandberg         (s) 1  1        

26.  Claes Jansson               (s) -          

27.  Rigmor Friis                 (s) 1  1        

28.  Rikard Larsson            (s) 1  1        

29. Benny Halldin               (s) 1  1        

30. Ulf Mellin             (c) fd. (s) 1 1         

31. Tina Baudino                (s) 1  1        
 

32. Klaes Lundin Eide       (s) 1  1        
      

      Thomas Collberg   (v) fd. (s) 1   1       

      Leif Göbel                     (s) 1  1        

      Gerhard Bernhardsson  (s) -          

 Lars-Olof Henriksson   (s) -          

 Jan Berndtsson             (s) X          

      Barbro Leidzén             (s) X          

33. Alma Janeth Sibrian   (v) 1   1       

      Vakant                           (v)           

      Vakant                           (v)           

34. Robert Johansson (m) fd 
(mp) 

1 1         

35. Azar Hedemalm  (mp) 1 1         

      Ingemar Wiklund        (mp) -          

     Christy Whiddon (-) fd. (mp) -          

36. Thord Jansson  (sd)     1   1       

37. Martin Johansson      (sd) 1   1       

38. Rikard Simensen       (sd)   1   1       

 Thomas Jakobsson      (sd) X          

      Christer Olsson            (sd) -          

39. Gert Kjellberg            (tp) 1   1       

40.  Daniel Loch (tp) -          

41.  Cyril Esbjörnsson      (tp) 1   1       

Summa: 39 23 9 7       
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