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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§173

Val av protokollsjusterare

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Robert Bull (C) och Benny Andersson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Bull (C), Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) föreslås som 
protokollsjusterare.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Bull (C) och 
Benny Andersson (S) väljs att tillsammans med ordförande justera dagens 
mötesprotokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändring:

Tillägg

- Anmälan av motion från Benny Andersson (S) om att avskaffa beteckningen 
tjänstemän
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§175

Val av ombud till SKL:s kongresser 2019-2023

2018/186

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet för att genomföra val av ombud till 
Sveriges kommuner och landstings kongresser för perioden 2019-2023.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§176

Återrapportering, översyn av kommunala regelverk

2018/424

Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att rapporten har lämnats.

Sammanfattning
Enligt de antagna riktlinjerna för styrdokument i Tjörns kommun ska översyn av 
kommunens styrdokument göras vartannat år. Sammanställningen av 
styrdokumenten ska sedan redovisas i Kommunfullmäktige i samband med 
antagande av budget.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 165 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 208 den 18 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 oktober 2018,
Sammanställning av gällande styrdokument i Tjörns kommun.

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

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§177

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 2 2018

2018/407

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 2 2018 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 § 
eller 5 kap 7 § SoL att rapportera in. Beslutsdatum 2018-03-23 och 2018-03-26.

Fördelning över kön: 2 kvinna.

Till dagens sammanträde är båda ärendena avslutade då sökande dragit tillbaka 
ansökan.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 166 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 193 den 18 oktober 2018,
Socialnämnden, § 173 den 26 september 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 augusti 2018.

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

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§178

Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att 
även omfatta personer med spelmissbruk

2018/283

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta komplettering av överenskommelse om 
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

Sammanfattning
Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- 
och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Överenskommelsen innebär att 
samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av 
alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personen med spelmissbruk eller 
spelberoende.

I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk, med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31.

Denna överenskommelse föreslås kompletteras för att även omfatta personer med 
spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att 
besluta att anta förslaget till komplettering av överenskommelse om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att 
även omfatta personer med spelmissbruk

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 167 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 194 den 18 oktober 2018,
Socialnämnden, § 175 den 26 september 2018,
Kommunfullmäktige, § 62 den 23 mars 2017,
Kommunstyrelsen, § 47 den 9 mars 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 37 den 23 februari 2017,
Socialnämnden, § 11 den 25 januari 2017.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 oktober 2018,
Tjänsteutlåtande den 19 september 2018,
Utdrag ur protokoll (§ 373) från förbundsstyrelsens sammanträde 2018-06-01.

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

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§179

Redovisning av partistöd

2016/476

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av kommunalt partistöd 
för 2017.

Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin 
(partistöd). De partier som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen 
ska bifogas ett granskningsintyg

Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd (bifogas) som 
bland annat behandlar frågan om redovisningens innehåll.

Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter 
räkenskapsåret (1 januari – 31 december).

Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp om 
partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga åtgärder.

Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma att besluta 
att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt 
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.

Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med det 
årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande räkenskapsåret. 
Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den 31 december före räkenskapsåret.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 169 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsen, § 146 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 176 den 20 september 2018.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums synpunkter på partiernas redovisning av partistöd 2017,
Tjänsteutlåtande den 12 september 2018, 
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.

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

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§180

Partistöd för 2019

2018/408

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2019 ska utbetalas enligt 
nedanstående.

Socialdemokraterna 143 353:-
Moderaterna                       128 536:-
Liberalerna   98 902:-
Tjörnpartiet   84 085:-
Sverigedemokraterna   69 268:-
Kristdemokraterna   54 451:-
Centerpartiet     39 634:-
Miljöpartiet   39 634:-
Vänsterpartiet   39 634:-

Sammanfattning
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistödet. 

Det totala partistödet som uppgår till 15 x prisbasbeloppet och reduceras med 
grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. Resterande belopp, mandatstödet, 
fördelas därefter med totala antalet mandat i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 170 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196 den 18 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 oktober 2018,
Regler för kommunalt partistöd.

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

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§181

Revidering av inköp- och upphandlingspolicy

2018/65

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till revidering av policy för 
inköp och upphandling.

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

Barnkonventionen
Beaktande av FN:s barnkonvention ingår i aktuellt dokument men de föreslagna 
revideringarna berör inte detta område.

Sammanfattning
Kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer innebär ett 
utökat uppdrag gentemot tidigare styrdokument. Bland annat genom att mål sats 
upp i syfte att öka uppföljning av avvikelser från policy och riktlinjer samt att fler 
upphandlingar ska genomföras i egen regi i syfte att ge fler företag från närområdet 
möjligheter att leverera varor och tjänster. 

Till följd av det utökade uppdraget har konstaterats att befintliga resurser inom 
förvaltningen inte inryms i den ambitionsnivå som policy och riktlinjer medför. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför initierat uppdraget att se över policy och 
riktlinjer och föreslå revidering av dessa för att bättre harmonisera med tillgängliga 
resurser.

Förslaget till reviderad policy och riktlinjer innebär att krav på systematisk och 
strukturerad uppföljning och återrapportering av avvikelser från policy och riktlinjer 
plockas bort och att denna uppföljning istället vid behov sker inom ramen för 
kommunens löpande arbete med interna kontroll. När det gäller kravet på att 
upphandlingar i egen regi ska genomföras då det ger fler företag från närområdet 
möjligheter att leverera varor och tjänster till kommunen, mjukas det skall-kravet 
upp med tillägget ”i den mån personella resurser finns tillgängliga inom 
kommunen”.

I övrigt föreslås en rad ändringar av redaktionell karaktär på grund av lagändringar, 
justering av tröskelvärden m.m. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 171 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 197 den 18 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 65 den 22 mars 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 september 2018,
Bilaga 1, Kalkyl exempel personalresurser.

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

Benny Andersson (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige 
ska avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (-) fd (M) förslag.

Omröstningsresultat
20 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Martin Johansens (L) förslag väljs.

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

”I det förslag till förändringar av inköp- och upphandlingspolicy som fanns från 
förvaltningen vill man bland annat:
· Slopa det prioriterade målet att skapa bästa förutsättningar för lokala producenter.
· Slopa kravet på en systematisk och strukturerad uppföljning.
· Minska möjligheten att ge fler företag från närområdet att leverera varor och 
tjänster till kommunen.
· Slopa en tydlig ansvarsfördelning kring uppföljningen.
· Slopa kravet på att uppföljningen skall inriktas på kvantifierbara och mätbara tal.  

Socialdemokraterna motsätter sig samtliga dessa försämringar av inköp- och 
upphandlingspolicy. 
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En sak som tillkommit vid behandlingen av detta ärende är den osakliga och 
kränkande reservation mot KSAU:s beslut som inkommit av Martin Johansen (L) och 
Lars Carlsson (M) där man påstår att vårt yrkande innebär att man inte anpassar 
inköp- och upphandlingspolicy till aktuell lagstiftning. Påståendet är direkt felaktigt 
och säger mycket av undertecknarnas kunskaper i frågan.

(S) förslag till beslut var att i enlighet med KSAU:s beslut att avvisa samtliga dessa 
försämringar av inköp- och upphandlingspolicy.

Att majoritet i Kommunfullmäktige på detta sätt vill försämra vår inköp- och 
upphandlingspolicy anser vi mycket märkligt och att man inte inser vilka ekonomiska 
möjligheter som finns för Tjörns kommun att följa policyn är ytterst beklagligt. 
Därför reserverar vi oss mot beslutet.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§182

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2018

2018/382

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per 
augusti 2018.

Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 31:a augusti uppgår till +15,1 mkr. 
Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till 
+ 0,7 mkr.

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 4,0 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om + 1,1 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på 
-5,1 mkr.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 143 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 20 september 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 26 september 2018,
Delårsrapport Tjörns kommun per 31 augusti 2018.

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

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:

1. Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder så att Tjörns resultat 

för 2018 inte blir negativt. Åtgärderna redovisas på kommunfullmäktige i 
december.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björns Möllers (-) 
fd (M) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag.
Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) förslag.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Martin Johansens (L) förslag väljs.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§183

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds delårsbokslut per augusti 
2018

2018/381

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2018 för 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2018 för godkännande av ägarkommunernas respektive 
fullmäktige, i enlighet med förbundsordningen.

Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till 
984 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 350 tkr.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 144 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 174 den 20 september 2018,
Direktionen, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 11 september 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 september 2018,
Delårsbokslut per 31 augusti 2018.

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

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§184

Förslag till sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige

2018/380

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdagar för 2019 enligt 
upprättat förslag.

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2019 för 
kommunfullmäktige. Sammanträdena föreslås även fortsättningsvis vara på en 
torsdag med start klockan 18:30, med undantag i april på grund av 
regionfullmäktige samt i juni månad då budget 2020 ska behandlas.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 145 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 175 den 20 september 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 september 2018,
Förslag på sammanträdesdagar 2019.

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

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§185

Revidering av samarbetsavtal för gemensam 
överförmyndarverksamhet - Lilla Edet, Orust, Tjörn och 
Stenungsunds kommuner

2018/363

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade förslaget till 
samverkansavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för 
överförmyndarverksamheten i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds 
kommuner.

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
Förslaget till reviderat samarbetsavtal innehåller uppdaterade hänvisningar till 
paragrafer i nya kommunallagen samt ett tillägg om att sammarbetskommunerna 
bör verka för att revisorernas granskningsinsatser samordnas.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 147 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 177 den 20 september 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 september 2018,
Reviderat samarbetsavtal.

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

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§186

Utökning av verksamhetsområden Nordviksgärde-Märkesten

2018/351

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta verksamhetsområden för vatten, spill och 
dagvatten längs utbyggnaden av stamstråk etapp A, Nordviksgärde-Märkesten.

Barnkonventionen
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista 
och kommit fram till att beslutet påverkar barn då det utmed stamstråket bor många 
barnfamiljer som genom projektet gynnas av säkerställd leverans och kvalitet på 
VA-tjänsterna; vatten, spill och dagvatten.

Sammanfattning
Höviksnäs avloppsverk når sin kapacitetstopp om cirka 10 år beroende på 
kommande utbyggnad i området. Ängholmens avloppsverk är dimensionerat för att 
kunna hantera hela Tjörns avloppsvatten, vilket betyder att de ledningsnät som 
saknas mellan Höviksnäs och Rönnäng under dessa år behöver byggas ut.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 148 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 182 den 15 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 augusti 2018,
Bilaga 1 – Översiktskarta,
Bilaga 2 – Fastighetsförteckning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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§187

Svar på 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 är besvarad.

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

Interpellationens innehåll
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?

Martin Johansen (L) svarar enligt följande:

”Utgångspunkt för kommunernas arbete i kris-, beredskaps- och civilt försvar-
frågorna är den överenskommelse som SKL och MSB gjort för perioden 2018-2020 
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(SKL 18/01807 och MSB 2018-05681). Utifrån denna överenskommelse har 
Patrick och Thorbjörn tillsammans med Ledargruppen arbetat fram en projektplan 
för de åtgärder/aktiviteter som kommunen behöver göra under denna period. I 
projektplanen finns dels förslag utifrån vad direktiv och lagar säger och dels förslag 
på en ambitionsnivå för kommunen som hänger ihop med bland annat Säker och 
trygg-arbetet. Projektplanen kommer att diskuteras med kommunchef vid möte i 
november. Samarbete och samverkan med närliggande kommuner inom ramen för 
GR kommer också att ske i dessa frågor.

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

Idag finns det 4 skyddsrum på Tjörn. 2 av dessa ägs av Tjörns kommun. Under 
våren har en inventering av de 2 skyddsrum som är kommunen gjorts och en 
åtgärdslista för att få dem funktionsdugliga har tagits fram. Åtgärder planeras 
under 2018/2019. MSB som ansvarar för skyddsrum i kommunerna, dvs de ger 
direktiv till kommunerna hur många och var skyddsrum ska byggas. MSB 
kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls. 
Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll 
och hittar brister måste ägaren åtgärda dessa.

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?

I överenskommelsen (MSB och SKL) framgår att kommunen ansvarar för att 
det finns en god beredskap för samhällskritisk verksamhet. Överenskommelsen 
pekar på att kommunerna under perioden 2018-2020 ska påbörja sin planering 
för att sådan beredskap ska finnas. Vilka av kommunens verksamheter som 
bedöms som samhällskritiska finns beskrivna i den kommunövergripande Risk- 
och sårbarhetsanalysen (RSA). I övrigt har kommunen enligt 
överenskommelsen inte något ansvar. I projektplanen som är framtagen framgår 
dock att föreslagen ambitionsnivå är att vi ska ha god beredskap inom all 
kommunalverksamhet, även den som inte bedöms som samhällskritisk, för en 
period upp till en vecka. Men något ansvar för allmänheten i stort har 
kommunen inte utan det åligger samtliga kommuninvånare att ha god beredskap 
för eventuell kris. Kommunen och MSB har tagit fram informationsmaterial 
kring hur kommuninvånarna kan tänka kring dessa frågor för att de ska klara 
sig.

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

Det finns inga krav eller direktiv att kommunerna ska vidta åtgärder kopplade 
till detta. Inte heller något som kommunen lagt in i sin egen ambitionsnivå. 
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Dylika åtgärder kommer att utföras om och när direktiv kommer från 
SKL/MSB.

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

Sedan tidigare finns beslutat att 30 RAKEL-apparater ska tas i drift inom 
kommunens olika verksamheter. Implementeringen skulle ske i 2 faser. Fas 1 
har genomförts och fas 2 inväntar beslut om ekonomiska resurser för 
implementering. Frågan har först fram till kommunledning och politik vid ett 
flertal tillfällen för att man ska komma vidare men några beslut är inte fattade 
ännu. Apparaterna finns inköpta men behöver gås igenom och ses över för att 
eventuellt byta batterier, antenner och omprogrammeras. Idag finns 8 Rakel-
apparater i drift (3 inom VA, 1 kommunchef, 1 kommunikationschef, 1 
Hakefjord, 1 TIB/Kundcenter samt 1 i central krisledning). Ett utbildningspaket 
är framtaget och den centrala krisledningen samt VA har genomgått utbildning 
och övning.

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

Reservkraft finns inom merparten av den verksamhet som bedöms som 
samhällskritisk. Övrig beredskap med material etc bör utgå från 
verksamheternas kontinuitetsplanering samt risk- och sårbarhetsanalys. 
Inom VA-verksamheten pågår just nu planering kopplat till nödvattenplan. 
Inga centrala initiativ finns kopplade till denna fråga.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 131 den 19 september 2018.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 11 oktober 2018,
Interpellation den 14 juni 2018.
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§188

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) 
om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB

2017/599

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att den sakliga grunden för 
avslag ska framföras.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av 
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB:

Motionens innehåll
”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun 
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn.

Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att 
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs 
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på 
Tjörn.

Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen 
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr 
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full 
rådighet över skollokalerna.

Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. 
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans 
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så 
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen.

Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta 
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen 
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd.

Vi föreslår fullmäktige att besluta:

Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna 
överta ägandet av skolan i Långekärr.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka 
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd.

Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till 
fullmäktige.

Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att 
kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”.
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Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens svar
I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens 
intentioner skulle uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns 
det ingen anledning att i övrigt kommentera motionen ytterligare ur en politisk 
synvinkel i denna del.

I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över 
lokalerna så förs ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag, 
Tjörns Bostads AB. I dessa diskussioner har ingendera parten någon ambition att 
försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I övrigt kan nämnas att en utredning 
kommer att genomföras avseende var i koncernen verksamhetslokalerna ska 
placeras.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 149 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 20 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 151 den 23 augusti 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018,
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018,
Motion den 3 oktober 2017,
Svar på motion den 20 februari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP), Benny Andersson (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Percy Karlsson (V) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
den sakliga grunden för avslag ska framföras.

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Percy Karlssons (V) 
förslag till beslut.

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 inte ska avgöras idag.

Omröstningsresultat
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
23 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet ska inte avgöras idag. Percy Karlssons (V) förslag väljs.
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§189

Svar på motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) 
och Rikard Simensen (SD) angående valnämnds sammansättning

2017/585

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige också ska vara 
representerade i valnämnden.

2. Som en konsekvens av ovanstående beslut ska även reglementet för valnämnden 
revideras.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat 
in en motion angående kommunens valnämnd:

Motionens innehåll
”Demokratin är den hörnpelare som vårt samhälle vilar på. Att de val vi har är 
rättvisa och inte kan ifrågasättas, är av yttersta vikt för samhällets legitimitet.

Planering inför allmänna val berör samtliga partier. För att förutsättningar och 
spelregler skall vara jämställda är det av demokratiskäl viktigt att val genomförs 
med alla partiers gemensamma samverkan. Så är det inte idag eftersom alla partier 
inte är representerade i valnämnden.

Det vår mening att en förändring måste ske.

I reglementet för valnämnden anges hur många ledamöter och ersättare valnämnden 
skall ha.

Genom att öka detta antal kan fullmäktige, indirekt, säkerställa att alla partier blir 
representerade, så att även ett parti som endast har ett mandat i kommunfullmäktige 
verkligen blir representerat i valnämnden.

Däremot borde det vara möjligt att i reglementet skriva in att en fullmäktigeledamot 
från varje parti som inte är representerat i valnämnden, skall adjungeras till 
valnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten (KL 6 kap, I9§). Detta skulle ge alla partier samma information och 
möjlighet till diskussioner.

Ett alternativ är egentligen möjligt redan nu. Om alla partier är överens så kan ju 
dagens åtta ledamöter och ersättare fördelas på ett sådant sätt att alla partier finns 
representerade.

Vi Sverigedemokrater tar demokratiarbetet på största allvar och hemställer därför:
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Att- kommunen ser över möjligheten att säkerhetsställa att alla partier, som efter 
nästa val är representerade i kommunfullmäktige, också är representerade i 
valnämnden.

Att- kommunen undersöker om partierna är villiga att adjungera de partier som 
saknas i nämnden.

Att- kommunen undersöker om partierna kan enas om att fördela platserna i 
nämnden så att samtliga partier blir representerade.”

Valnämndens remissvar
Valnämnden ser inga hinder till att de partier som inte är representerade i 
valnämnden adjungeras om kommunfullmäktige beslutar att valnämndens 
reglemente ska revideras.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 150 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172 den 20 september 2018,
Kommunfullmäktige § 160 den 19 oktober 2017,
Valnämnden § 12 den 21 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28 den 22 februari 2018,
Valnämnden § 16 den 25 april 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100 den 17 maj 2018,
Valnämnden § 28 den 13 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Motion den 18 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionens första att-
sats och avslå resterande punkter då dessa anses uppfyllda om kommunfullmäktige 
godkänner förslaget.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
förtydliga syftet med kommunstyrelsens förslag.

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.
Nej-röst för att ärendet inte ska avgöras idag.

Omröstningsresultat
36 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
5 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet ska avgöras idag. Martin Johansens (L) förslag väljs.
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§190

Redovisning av ej förberedda motioner, oktober 2018

2018/414

Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 30 står att ”Kommunstyrelsen skall två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober”.

Följande motioner har inte beretts färdigt i oktober 2018:

Motion angående valnämnds sammansättning

Dnr: 2017/585-110.

Motionär: Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen 
(SD).

Anmäldes: 2017-10-19.

Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2018-10-18.

Motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB

Dnr: 2017/599-252.

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

Anmäldes: 2017-10-19.

Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2018-10-18.

Motion från om att stoppa detaljplaneprocessen i Södra Hamnen

Dnr: 2018/36-214.

Motionär: Gert Kjellberg (TP).

Anmäldes: 2018-01-25.

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskott när samrådsredogörelsen för detaljplan 
Södra Hamnen är framtagen.

Motion angående fritidskort för skolungdomar

Dnr: 2018/37-539.

Motionär: Martin Johansson (SD).
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Anmäldes: 2018-01-25.

Status: Sektor samhällsbyggnad utreder kostnaderna förenat med motionen.

Motion om utökat friskvårdsbidrag för kommunanställda

Dnr: 2018/197-773.

Motionär: Martin Johansson (SD).

Anmäldes: 2018-05-17.

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-18.

Motion angående ridvägar på Tjörn

Dnr: 2018/284-485.

Motionär: Martin Johansson (SD).

Anmäldes: 2018-06-14.

Status: Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 oktober 2018.
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§191

Begäran om entledigande från Christer Wrangsten (V) från samtliga 
politiska uppdrag

2018/469

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Christer Wrangsten (V) från följande uppdrag:

- Ersättare i kommunfullmäktige.
- Ersättare i kommunstyrelsen.
- Ledamot i arvodesberedningen.

Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning
Christer Wrangsten (V) har begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 5 november 2018.
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§192

Val av ersättare i kommunstyrelsen (V)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Christy Whiddon (S) till ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Christer Wrangsten (V) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför ske. Vid den ursprungliga fördelningen av 
platser till nämnder var det ett socialdemokratiskt mandat.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 191 den 15 november 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tuula Visala Karlsson (V) föreslår Erling Alsin (V) som ersättare i 
kommunstyrelsen.

Benny Andersson (S) föreslår Christy Whiddon (S) som ersättare i kommunstyrelsen.

Sluten omröstning ska genomföras.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Erling Alsin (V) får 15 röster.
Christy Whiddon (S) får 15 röster.
10 blankat röster avges.
1 ogiltig röst avges.

Vid lika röstetal ska lottning avgöra. 
Lottningen genomförs av kommunfullmäktiges ordförande och bevittnas av 
justeringspersonerna.

Christy Whiddon (S) väljs.
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§193

Antagande av budget 2019 och preliminär budget 2020-2021 samt 
antagande av investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2023. 
Fastställande av skattesats

2018/416

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun fastställs till 21,71 kr per 
skattekrona.

2. Återremittera ärendet för att ekonomiska underlag till budgeten inte erhållits i 
tid. I och med detta har inte Socialdemokraternas och Björn på Tjörns 
budgetförslag kunnat färdigställas till kommunstyrelsens sammanträde den 1 
november.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna, i enlighet med det så kallade ”balanskravet”. 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunala stiftelser och 
föreningar. Fullmäktige ska därför besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen.

I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå 
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara 
vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning ska anges.

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen 
ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. 

Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag 
till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium 
senast vid samma tidpunkt.

Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. 
I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten 
under det följande året. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige.

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, 
avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) 
inom denna tid. 

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 164 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 191 den 18 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Blågrönas förslag till budget 2019,
Sverigedemokraternas förslag till budget 2019,
Socialdemokraternas och Björn på Tjörns förslag till budget 2019,
Investeringssammanställning.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för allmänhetens frågestund 17:10-17:15.
Sammanträdet ajourneras för förtäring 17:40-18:20.

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

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Sverigedemokraternas budgetförslag.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:

1. Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun fastställs till 21,71 kr per 
skattekrona.

2. Återremittera ärendet för att ekonomiska underlag till budgeten inte erhållits i tid. 
I och med detta har inte Socialdemokraternas och Björn på Tjörns budgetförslag 
kunnat färdigställas till kommunstyrelsens sammanträde den 1 november.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 1
Ordförande frågar kommunfullmäktige om frågan om skattesats kan brytas ut från 
övriga delar i ärendet och fastställas idag.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare godkänner förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun 
fastställs till 21,71 kr per skattekrona.

Beslutsgång 2
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.
Nej-röst för att ärendet inte ska avgöras idag.

Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§194

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) om att avskaffa 
beteckningen tjänstemän

2018/481

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har inkommit med en motion om att avskaffa beteckningen 
tjänstemän.

Motionens innehåll
”Bakgrund: 
Språket avspeglar historien. Förr i tiden var riksdagsmän, tjänstemän och brandmän 
alltid män, vilket avspeglar sig i beteckningarna. Argument för den könsneutrala 
personbeteckningen ”tjänsteperson” är att funktionen snarare än könet bör vara det 
viktigaste. Eftersom vi har ett könsneutralt yrkesliv, män och kvinnor har idag 
tillgång till alla yrken och kvinnor och män ska ha samma villkor i yrkeslivet, finns 
det ingen anledning att ha yrkesbeteckningar som ger information om innehavarens 
kön. Speciellt inte i vår kommun där en mycket stor majoritet är kvinnor vilket ger 
personbeteckningen ”tjänsteman” helt fel information.

Riksdagen beslutade 2005 om en samlad svensk språkpolitik – ”Bästa språket”. Ett 
av målen var att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. I 
beslutet framgår vikten av att språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör 
kvinnor i exempelvis myndighetstexter och i det språk som används på arbetsplatser 
och i skolor är viktiga att motverka. Ett jämställt språk innebär att det riktar sig till 
både kvinnor och män.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, använder sedan flera år den könsneutrala 
beteckningen ”Tjänsteperson”. Flera kommuner har följt språkrådets 
rekommendation om att anpassa sig till den tid i historien som nu råder, Malmö stad 
var en av de första 2016 att anta förändringen. Inom vårt eget kommunförbund GR 
används endast ordet Tjänsteperson. Det är dags nu att även Tjörns kommun 
anpassar sitt språkbruk till nutid.  

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på:
Att, Tjörns kommun nu avskaffar den könsspecifika titeln ”Tjänsteman” mot den 
könsneutrala titeln ”Tjänsteperson” i både tal och skrift.”

Beslutsunderlag
Motion den 9 november 2018.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 181 
 

§ 182 § 188 

 

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 from § 189          

2.  Lars Carlsson (m) 1 from § 188        1  

3.  Susanne Landgren (m) 1 1   1    1  

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

5.  Bengt-Arne Andersson (m) -          

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

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

8. Anna-Margareta Haglund 
(-) fd (m) 

1  1   1  1   

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1 1   1    1  

    Martin Tellblom    (-) fd (m) 1  1   1  1   

     Vakant (m)                    -          

9.  Robert Bull  (c) 1 1   1    1  

10.  Georg Strömbom (c) -          

       Frank Holvik (c) 1 1   1    1  

       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 (l) 1 1   1    1  

16. Peter Andersson (l) 1 1   1    1  

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      Lennart Rosén (l) -          

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1 1   1    1  

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1   1    1  

19. Rolf Persson (kd) 1 1   1    1  

      Dan Gustafsson (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)  1  1   1  1   
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 181 § 182 § 188 

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

24. Benny Halldin (s) -          

25. Maud Hultberg (s) 1  1   1  1   

26. Jan Berndtsson (s) 1  1   1  1   

27. Annica Johansson (s) 1  1   1  1   
 

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

      Anette Johannessen (s) 1  1   1  1   

      Oscar Andersson (s) x          

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) -          

30. Percy Karlsson (v) 1   1 1    1  

 Christer Wrangsten (v) -          

 Tuula Visala Karlsson (v) 1   1 1    1  
 

31. Tanja Siladji             (mp) 1 1   1    1  
 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1   1    1  

      Anders Backensved    (mp) x          

      vakant (mp) -          

33. Martin Johansson (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) x          

 Karin Weismark (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1  1   1  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) x          

 Peter Gustavsson (tp) x          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 41 20 17 2 22 17  17 23  
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 189 
 

§ 193   

 

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 from § 189 1   1      

2.  Lars Carlsson (m) 1 from § 188 1   1      

3.  Susanne Landgren (m) 1 1   1      

4.  Anders G Högmark (m) 1 1   1      

5.  Bengt-Arne Andersson (m) -          

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

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

8. Anna-Margareta Haglund 
(-) fd (m) 

1 1    1     

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1 1   1      

    Martin Tellblom    (-) fd (m) 1 1    1     

     Vakant (m)                    -          

9.  Robert Bull  (c) 1 1   1      

10.  Georg Strömbom (c) -          

       Frank Holvik (c) 1 1   1      

       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 (l) 1 1   1      

16. Peter Andersson (l) 1 1   1      

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      Lennart Rosén (l) -          

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1 1   1      

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1   1      

19. Rolf Persson (kd) 1 1   1      

      Dan Gustafsson (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)  1 1    1     
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 189 § 193 §  

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

24. Benny Halldin (s) -          

25. Maud Hultberg (s) 1 1    1     

26. Jan Berndtsson (s) 1 1    1     

27. Annica Johansson (s) 1 1    1     
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1    1     
      

      Anette Johannessen (s) 1 1    1     

      Oscar Andersson (s) x          

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) -          

30. Percy Karlsson (v) 1 1     1    

 Christer Wrangsten (v) -          

 Tuula Visala Karlsson (v) 1 1     1    
 

31. Tanja Siladji             (mp) 1 1   1      
 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1   1      

      Anders Backensved    (mp) x          

      vakant (mp) -          

33. Martin Johansson (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) x          

 Karin Weismark (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1  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) x          

 Peter Gustavsson (tp) x          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 41 36 5  22 17 2    
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