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§27

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Gun Alexandersson Malm (L) och Rikard Larsson (S) att
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
Protokollsanteckning
Rikard Larsson (S) lämnar sammanträdet efter § 36.
Martin Johansson (SD) väljs till justerare från och med § 37.
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§ 28

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

Begäran om entledigande från Bengt Andersson (C) från uppdragen som ledamot
i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i valnämnden samt suppleant i Tjörns
Hamnar AB
Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (C)
Val av suppleant i Tjörns Hamnar AB (C)
Val av suppleant till Renova AB och Renova Miljö AB styrelser
Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L) om kommunens strategi eller samverkan för att motverka
åldringsbrott

Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna
reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att ärende 5 ”Val av 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige” ska utgå från dagens sammanträde.
Gert Kjellberg (TP) meddelar att samtliga närvarande från Tjörnpartiet inte kommer
delta i behandling och beslut i ärende 11 ”Återremitterat ärende: Justering av VAtaxan.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska kvarstå på dagordningen eller utgå från dagens
sammanträde. Ordförande finner att ärendet ska kvarstå på dagordningen.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet ska utgå från dagens sammanträde.
Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärende 5 ”Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige” kvarstår på
dagordningen.
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Protokollsanteckning
Gert Kjellberg (TP) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Undertecknad anmälde att tre ledamöter från Tjörnpartiet inte kommer deltaga i
beslutet om justering av VA-taxa. Att inte deltaga i beslut vilket följer
arbetsordningens bestämmelser.
Fullmäktiges ordförande Martina Gullbrandsson (KD) överskred hennes
befogenheter när hon beslutade att ledamöterna Gert Kjellberg Andreas Hansson
samt Peter Gustavsson inte fick deltaga i det sammanträdes resterande ärenden.
Felet är så allvarligt att fullmäktiges beslut i ärenden strider mot kommunallagens
bestämmelser.
Det skall också påtalas att beslutspunkten av antagande av nya VA taxan innebär
gynnande av enskild då fullmäktige struntade i att reda ut kostnaderna för
processvatten från fiskeindustrin. Trots att VA taxan innebär ett olaga gynnande av
enskilt företag.
Gert Kjellberg”
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna
reserverar sig enligt följande:
”Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
För att få ett väl fungerande kommunfullmäktige på Tjörn och med detta lägga grund
för ett gott politiskt klimat så är det viktigt att såväl majoritet som opposition
representeras i kommunfullmäktiges presidie.
Denna grundläggande demokratiska princip bröt en majoritet av Tjörns
kommunfullmäktige mot vid valet av presidiet vid början av denna mandatperiod.
När den då valda 2:vice ordförande avgick ställdes på nytt frågan hur
kommunfullmäktiges presidie skulle vara sammansatt.
Vi som det största partiet i Tjörns kommunfullmäktige tog upp en diskussion med
Kommunfullmäktiges ordförande kring vilka principer som skall gälla för
tillsättandet av kommunfullmäktiges och andra presidier inom Tjörns kommun.
De svar vi fått är att den enda princip man följer, från dagens styrande majoritet
bestående av (L), (M), (KD), (MP), (SD) och halva (C), är att man förbehåller sig
rätten att tillsätta vilka man vill på samtliga förekommande presidieposter.
Vi Socialdemokrater uppfattar detta som ett helt oacceptabelt sätt att hantera det
politiska beslutsfattandet inom Tjörns kommun. Ett sätt som både är skadligt för
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demokratin, klimatet i kommunen och vad som är viktigast den kommunala
verksamheten.
I hopp om att den styrande majoriteten skulle besinna sig argumenterade och förslog
vi att man skulle lyfta ut valet av 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige från
dagordningen på grund av att det borde vara den samlade oppositionens mandat att
föreslå och besluta om och när ett sådant val är demokratiskt rätt.
Något man valde att inte göra. Vilket vi på det starkaste reserverar oss emot.”
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§29

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
2020/15
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Alma Sibrian (V) till 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Percy Karlsson (-) fd (V) har 2019-10-17 entledigats från uppdraget som 2:e vice
ordförande i kommunfullmäktige. Uppdraget har därefter varit vakant. Inför
kommunfullmäktiges behandling av valärendet har valberedningen inkommit med
sin nominering.
Tidigare beslut
Valberedningen, § 2 den 12 februari 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) avger valberedningens förslag.
Valberedningen har föreslagit Thord Jansson (SD) som 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Tuula Visala Karlsson (V) föreslår Alma Sibrian (V) som 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Då två förslag föreligger konstaterar ordförande att sluten omröstning ska
genomföras.
Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av 34 ledamöter. Ledamöter och tjänstgörande
ersättare från Tjörnpartiet avstår från att delta i den slutna omröstningen.
Thord Jansson (SD) får 6 röster.
Alma Sibrian (V) får 6 röster.
22 blanka röster.
Vid lika röstetal ska lottning avgöra.
Lottningen genomförs av kommunfullmäktiges ordförande och bevittnas av
justeringspersonerna.
Alma Sibrian (V) väljs.
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§30

Val av ersättare i överförmyndarnämnden (S)
2020/15
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Göran Hermansson (S) till ersättare i
överförmyndarnämnden.
Sammanfattning
Oscar Andersson (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i
överförmyndarnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 296 den 12 december 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår Göran Hermansson (S) som ersättare i
överförmyndarnämnden.
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§31

Val av ombud vid bolagsstämma i Tjörns Kommunala Förvaltnings
AB 14 april kl 8:30
2019/428
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark befullmäktigas att
företräda Tjörns kommun som ägare vid bolagsstämmor i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB.
2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande Martina
Gullbrandsson i första hand och av 2:e vice ordförande Alma Sibrian i andra
hand.
3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Martina
Gullbrandsson och Alma Sibrian två i förening. Fullmakt för Martina
Gullbrandsson respektive Alma Sibrian undertecknas i förekommande fall av
Anders G Högmark.
Sammanfattning
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie
bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma
förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ägs av Tjörns kommun. Ärendet avser vem
som ska företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid extra
bolagsstämma i förekommande fall.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja kommunfullmäktiges
presidium till ombud.
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§32

Val av ombud vid bolagsstämma i SOLTAK AB
2019/428
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark befullmäktigas att
företräda Tjörns kommun som ägare vid bolagsstämmor i SOLTAK AB.
2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande Martina
Gullbrandsson i första hand och av 2:e vice ordförande Alma Sibrian i andra
hand.
3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Martina
Gullbrandsson och Alma Sibrian två i förening. Fullmakt för Martina
Gullbrandsson respektive Alma Sibrian undertecknas i förekommande fall av
Anders G Högmark.
Sammanfattning
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie
bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma
förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren.
SOLTAK AB ägs av bland andra Tjörns kommun. Ärendet avser vem som ska
företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid extra bolagsstämma i
förekommande fall.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja kommunfullmäktiges
presidium till ombud.
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§33

Val av ombud vid bolagsstämma i Renova AB och Renova Miljö AB
den 12 mars
2019/428
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Martina Gullbrandsson befullmäktigas
att företräda Tjörns kommun som ägare vid bolagsstämmor i Renova AB och
Renova Miljö AB.
2. Vid förhinder ersätts Martina Gullbrandsson av 2:e vice ordförande Alma
Sibrian.
3. Skriftlig fullmakt för Martina Gullbrandsson undertecknas av Alma Sibrian.
Fullmakt för Alma Sibrian undertecknas i förekommande fall av Martina
Gullbrandsson.
Sammanfattning
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie
bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma
förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren.
Renova AB och Renova Miljö AB ägs av bland andra Tjörns kommun. Ärendet
avser vem som ska företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid
extra bolagsstämma i förekommande fall. Kommunfullmäktige ordförande Anders
G Högmark är suppleant i styrelsen, varpå han ej föreslås till uppdraget som ombud.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja kommunfullmäktiges
1:e vice ordförande Martina Gullbrandsson och 2:e vice ordförande Alma Sibrian till
ombud.
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§34

Val av ombud och ersättare vid Kommuninvest föreningsstämma
den 16 april
2019/428
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Välja kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark till ombud till
Kommuninvest föreningsstämma.
2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordförande Martina
Gullbrandsson i första hand och av 2:e vice ordförande Alma Sibrian i andra
hand.
Sammanfattning
Kommuninvest erbjuder samtliga svenska kommuner och landsting effektiv
finansförvaltning med fokus på finansiering. Man genomför denna uppgift i syfte att
skapa förmånliga lösningar för medlemmarna, helt utan eget vinstintresse.
Alla kommuner och landsting är välkomna som medlemmar. Grundprincipen är
frivillighet både när det gäller medlemskap och att nyttja dess tjänster.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja kommunfullmäktiges
presidium till ombud.
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§35

Återremitterat ärende: Justering av VA-taxan
2019/417
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2020 med följande
ändringar, utöver årlig indexreglering.
 Brukaravgift, rörlig del + 9%
 Brukningsavgift, fast del + 9%
 Anläggningsavgift + 5%
2. Justerad taxa gäller från 2020-03-01.
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under 2020 arbeta fram en särtaxa
för industrikunder och användning av produktionsvatten.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna
reserverar sig till förmån för Benny Halldins (S) förslag.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förslå en justering av VA-taxan då det
föreligger ett stort behov av justering av befintlig VA-taxa för att komma ikapp
ökande kapitalkostnader som effekt av avslutade investeringsprojekt. VAverksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför 2020:




Brukaravgift, rörlig del + 9%
Brukningsavgift, fast del + 9%
Anläggningsavgift + 5%

Indexreglering sker i enhetlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2020.
VA-verksamheten ska vara självfinansierad, men når idag inte upp till det kravet.
Det är därför viktigt att utveckling av taxan sker i takt med de investeringar som
görs för att verksamheten ska kunna bära sina egna kostnader utan tillskott från
skattekollektivet. Föreslagen revidering av taxa är angelägen och ett steg i rätt
riktigt för att minska underskottet från verksamheten och påverkan på kommunens
ekonomi i en negativ riktning.
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Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 12 den 23 januari 2019 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 6 den 9 januari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 276, den 12 december 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 291 den 6 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222, den 13 november 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 36 den 23 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-04,
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-28.
Deltagande i ärendet
När ärendet inleds meddelar samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare
tillhörande Tjörnpartiet att man avstår från att delta i kommunfullmäktiges
behandling och beslut i ärendet och lämnar sammanträdet. Ordförande Martina
Gullbrandsson (KD) informerar samtliga om vad som anges i kommunallagen 5 kap
20 § att en ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av
något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid
sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Andersson (L), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansen (L), Martin
Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Benny Halldin (S) föreslår i första hand att kommunfullmäktige ska återremittera
ärendet med motivering att utreda punkterna i förslaget, i andra hand att
kommunfullmäktige ska besluta att godkänna justering av befintlig VA-taxa
inför verksamhetsår 2020 med följande ändringar, utöver årlig indexreglering.
1. Brukaravgift, rörlig del + 9% under tiden 1 juni till 31 augusti, baserat på taxan 1
januari 2020
2. Brukaravgift, rörlig del - 3% under tiden 1 september till 31 maj, baserat på taxan
1 januari 2020
3. Brukningsavgift, fast del + 9% under tiden 1 juni till 31 augusti, baserat på taxan
1 januari 2020
4. Brukningsavgift, fast del - 3% under tiden 1 september till 31 maj, baserat på
taxan 1 januari 2020
5. En särtaxa för industrikunder införs där Brukaravgift, rörlig del och fast del +
50%, baserat på taxan 1 januari 2020
6. Anläggningsavgift + 5%, baserat på taxan 1 januari 2020
7. Justerad taxa gäller från 2020-03-01
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Beslutsgång 1
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 ska återremitteras i enlighet med Benny Halldins (S) förslag.
Omröstningsresultat
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
13 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Peter Anderssons (L) med fleras förslag mot Benny Halldins (S)
andrahandsförslag. Peter Anderssons (L) med fleras förslag väljs.
Protokollsanteckning
Martin Johansson (SD) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Sverigedemokraterna kan inte annat än föreslå en höjning av VA-avgiften. Skälet är
att vi annars skulle lägga på nödvändiga kostnader på Tjörns skattekollektiv, dvs
ännu högre. Förslaget innebär att även fritidsboende på Tjörns VA-kollektiv får ta sin
del av kostnadsökningen. Utredning bör även göras i taxa/avgiftssystemet hur
processindustrin ska betala sin VA-förbrukning, tillika campingplatser och
båthamnar.”
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§36

Återremitterat ärende: Antagande av allmän stadga för
kommunstyrelsen och nämnder
2019/370
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun,
daterat 2019-11-12. Stadgan träder i kraft 2020-03-01.
2. Samtliga tidigare antagna stadgor för nu verksamma nämnder upphör att gälla
2020-02-29.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Kommunkansliet har tillsammans med representanter från övriga förvaltningar
arbetat fram förslag till dels förslag till nya reglementen dels ett gemensamt
reglemente för alla nämnder inklusive kommunstyrelsen, benämnt Allmän stadga
för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun.
Förslaget innebär att tidigare arbetsformer m.m. (reglerades i respektive nämnds
stadga och i kommunstyrelsens reglemente) som i huvudsak är gemensamma
lämpligen bör hanteras i ett gemensamt dokument. Med detta kommer båda
fullmäktige och nämnderna förhoppningsvis uppnå:
 en bättre översyn av de gemensamma reglerna,
 effektivisering av framtida ändringar då bara en ändring behöver göras,
 respektive reglemente blir tydligare och kan framhålla de verksamhetsområden
som särskiljer nämnderna/styrelsen,
 förenkling att vara förtroendevald med uppdrag i flera nämnder samtidigt.
Stadgan bygger på de gemensamma bestämmelserna i SKL:s vägledning för
reglementen för styrelse och nämnder utgiven mars 2019 tillsammans med de lokala
bestämmelser som används i Tjörns kommun. Det har även gjorts övrig
omvärldsbevakning och vikt har lagts vid att renodla fullmäktiges styrande
dokument så att bestämmelser endast förekommer i ett dokument. För en detaljerad
redovisning av hänvisningar och förklaringar se, till tjänsteutlåtandet, bifogad
handling.
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Stadgan innehåller bestämmelser om
 Organisation inom verksamhetsområdet
 Personalansvaret
 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
 Samråd
 Ekonomisk förvaltning
 Processbehörighet
 Remisser och yttranden
 Diarium och arkiv
 Behandling av personuppgifter
 Information
 Kris, beredskap och säkerhet
 Mandattider
 Avsägelse av uppdrag
 Ersättares tjänstgöring
 Ersättares särskilda rättigheter vid sammanträde
 Jäv och växeltjänstgöring
 Ordförande
 Presidium
 Ersättare för ordföranden
 Utskott
 Kommunalråd
 Tid för sammanträden
 Kallelse
 Närvarorätt
 Deltagande i sammanträde
 Upprop
 Yrkanden
 Deltagande i beslut
 Omröstning
 Justering av protokoll
 Reservation
 Offentliga nämndsammanträden
 Undertecknande av handlingar
 Delgivningsmottagare
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 36 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 12 den 23 januari 2020,
Kommunstyrelsen, § 7 den 9 januari 2019 (återremiss),
Kommunfullmäktige, § 300 den 12 december 2019 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 216 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 223 den 14 november 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-02-20

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-12,
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, förslag 201911-12,
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, med
kommentarer,
Socialdemokraternas förslag utdelat på KS 9/1,
Promemoria – yrkande avseende presidium, utskott och kommunalråd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Robert Johansson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att göra följande
ändringar i allmänna stadgan:
§ 30 andra stycket, andra meningen, ändras från:
Till andre vice ordförande utses en ledamot i nämnden som företräder ett parti som
inte ingår i den samverkande politiska majoriteten i fullmäktige.
till:
Till andre vice ordförande utses lämpligen en ledamot i nämnden som företräder den
största partigruppen, som inte ingår i den samverkande majoriteten i fullmäktige.
§ 32 andra stycket första meningen ändras från:
En nämnd ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande och en
eller två vice ordförande.
till:
En nämnd ska vid val av utskott välja ett presidium, lämpligen sammanfallande med
kommunfullmäktiges val av respektive nämnds/styrelses presidium.
§ 33 första stycket ändras från:
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter en ordförande, tillika kommunalråd, (majoritetsföreträdare) och ett
kommunalråd (minoritetsföreträdare)
till:
Sedan val av kommunstyrelse skett utser Kommunfullmäktige bland styrelsens
ledamöter: en ordförande tillika kommunalråd (Majoritetsföreträdare).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fullmäktige väljer också: ett Kommunalråd (oppositionsråd / minoritetsföreträdare),
som lämpligen företräder den största partigruppen, som inte ingår i den samverkande
majoriteten i fullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) och Robert
Johanssons (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) och Robert Johanssons (M) förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
11 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) och Robert Johanssons (M) förslag väljs.
Protokollsanteckning
Rosalie Sanyang (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Vi, den samlade oppositionen S, TP och BpT, som tillsammans har valts av 40 % av
medborgarna på Tjörn i senaste valet, har under ett helt år försökt hitta möjligheter
till samarbete med er i majoriteten för att kunna ta vårt ansvar med konstruktiva
förslag till lösningar i alla olika frågor, inom de ramar ni skapat åt oss. Men ni
använder enbart maktpolitik.
Genom att ni nu vägrar kompromissa det allra minsta och nu fastställt en ny
arbetsordning för Kommunstyrelsen, som ska legitimera era odemokratiska metoderatt majoriteten ska välja den samlade oppositionens företrädare, helt i strid med
hittills gällande arbetsordning, så ser vi ingen annan utväg än att vägra delta.
Vi kan inte arbeta som en opposition med ett Sverigedemokratiskt oppositionsråd,
som ni i majoriteten har valt åt oss och som dessutom röstar med er i princip alla
frågor.
Vi lämnar därför Fullmäktigelokalen nu.”
Efter ärendets behandling meddelar samtliga ledamöter och ersättare tillhörande
socialdemokraterna samt Marianne Möller (-) fd (M) och Anna-Margareta Haglund
(-) fd (M) att man lämnar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-20

§37

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för
kommunstyrelsen
2019/366
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen, förslag daterat 2019-11-28. Reglementet
träder i kraft 2020-03-01.
2. Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen upphör att gälla 2020-02-29.
Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen styrelsen/nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och
barn. Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Kommunledningskontoret vid kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram
föreliggande förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget innehåller
översyn av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa
delar av nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av
kommunstyrelsens ansvarsområden föreslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 7 den 23 januari 2020,
Kommunstyrelsen, § 217 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 234 den 14 november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2019-11-07,
Reglemente för kommunstyrelsen, gällande reviderad senast 2018-12-13, KF § 202.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L), Robert Johansson (M), Martin Johansen (L) föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med följande
justering:
-

Justerandes sign

Reglementet träder ikraft 2020-03-01.
Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen upphör att gälla 2020-02-29.

Utdragsbestyrkande
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§38

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
2019/369
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1
2

Anta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2019-10-30.
Reglementet träder i kraft 2020-03-01.
Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden upphör att gälla 202002-29.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn.
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens
ansvarsområden föreslås.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt
reglemente. Kommunkansliet tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag till
nytt reglemente.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 8 den 23 januari 2020,
Kommunstyrelsen, § 218 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235 den 14 november 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 287 den 6 november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-30,
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, förslag 2019-10-30,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, gällande antaget 2018-12-13, KF § 203.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) och Robert Johansson (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med följande
justering:
-

Justerandes sign

Reglementet träder ikraft 2020-03-01.
Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden upphör att gälla
2020-02-29.

Utdragsbestyrkande
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§39

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för socialnämnden
2019/368
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1
2

Anta reglemente för socialnämnden, daterat 2019-10-10. Reglementet träder i
kraft 2020-03-01.
Nu gällande reglemente för socialnämnden upphör att gälla 2020-02-29.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn.
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Socialförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram föreliggande
förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn av språk,
genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av nuvarande
reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens
ansvarsområden föreslås.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente.
Kommunkansliet tillstyrker socialnämndens förslag till nytt reglemente.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 9 den 23 januari 2020,
Kommunstyrelsen, § 219 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 236 den 14 november 2019,
Socialnämnden, § 195 den 30 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2019-10-10,
Reglemente för socialnämnden, förslag 2019-10-10,
Reglemente för socialnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-19, KF § 115.

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut med följande justering:
-

Justerandes sign

Reglementet träder ikraft 2020-03-01.
Nu gällande reglemente för socialnämnden upphör att gälla 2020-02-29.

Utdragsbestyrkande
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§40

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för barn- och
utbildningsnämnden
2019/355
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1
2

Anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden, daterat 2019-10-17.
Reglementet träder i kraft 2020-03-01.
Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden upphör att gälla
2020-02-29.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn.
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Barn- och utbildningsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens
ansvarsområden föreslås.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
nytt reglemente. Kommunkansliet tillstyrker barn- och utbildningsnämnden förslag
till nytt reglemente.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 10 den 23 januari 2020,
Kommunstyrelsen, § 220 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 237 den 14 november 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 84 den 24 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-17,
Reglemente för barn för barn- och utbildningsnämnden, förslag 2019-10-17,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, gällande reviderad senast 2018-0919, KF § 114.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L), Robert Johansson (M), Susanne Landgren (M)
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med
följande justering:
-

Justerandes sign

Reglementet träder ikraft 2020-03-01.
Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden upphör att gälla
2020-02-29.

Utdragsbestyrkande
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§41

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
2019/367
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-11.
Reglementet träder i kraft 2020-03-01.
2. Nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphör att gälla
2020-02-29.
Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn.
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens
ansvarsområden föreslås.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt
reglemente. Kommunkansliet tillstyrker kultur- och fritidsnämnden förslag till nytt
reglemente.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 11 den 23 januari 2020,
Kommunstyrelsen, § 221 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 238 den 14 november 2019,
Kultur- och fritidsnämnden, § 91 den 11 november.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-10-17,
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, förslag 2019-11-11,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-19,
KF § 114.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) och Benita Nilsson (L) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med följande
justering:
-

Justerandes sign

Reglementet träder ikraft 2020-03-01.
Nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphör att gälla
2020-02-29.
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§42

Återremitterat ärende: Taxa för utebliven avbokning av
specialtransport (taxi)
2019/238
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte införa taxa på icke avbokade
specialtransporter.
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
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-23 § 59, att föreslå
kommunfullmäktige besluta att vid utebliven avbokning av specialtransport (taxi)
faktureras vårdnadshavare 500 kronor/utebliven avbokning.
Tjörns kommun har elever som har rätt till specialtransport (taxi) till och från
grundskola samt gymnasium. Dessa transporter är schemalagda och vid sjukdom
eller av annan anledning specialtransporten inte ska nyttjas, måste vårdnadshavaren
avboka taxin en timma innan hämtning.
Kommunfullmäktige beslutar 2019-11-14 § 258 att återremittera ärendet för att
klargöra följande fyra punkter:
1. Gällande avtal med Västtrafik
Avtal mellan Västtrafik AB och Tjörns kommun angående upphandling av
anropsstyrd trafik tecknades den 6 oktober 2003. Avtalet gällde fram till 30 april
2009, men förlängs med tre år i sänder då ingen av parterna sagt upp avtalet.
Den treårsperiod som nu är påbörjad gäller således fram till 30 april 2021.
Upphandlad leverantör för tjänsten är Samres/Fasta resor.
2. Ekonomiska konsekvenser för kommun och enskild
De elever som beviljats specialtransport har olika långa resor, men snittkostnaden
för en ej avbokad resa är 270,42 kr.
Kostnaden för resor som inte avbokas i tid har ökat med 12,4% från 2018 till 2019.
År 2018 uppgick kostnaden totalt till 69 140 kr. År 2019 uppskattas kostnaden bli
78 963 kr.

Justerandes sign
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Nedan syns en uppställning av hur antalet ej avbokade är fördelade mellan de elever
som beviljats specialtransport 2018 – 2019.
Antal ej avbokade
resor/ år

Antal elever 2018

Antal elever 2019

1-4 resor/ år

24

28

5-9 resor/ år

15

13

10- 15 resor/ år

5

5

16- 20 resor/ år

3

1

20-25 resor/ år

1

2

3. Aktuella målgrupper samt antal
Under 2019 har förvaltningen beviljat specialtransport (taxi) till 51 elever. 2018 var
antalet elever 49. Målgrupper är elever från grundskola (särskilda
undervisningsgrupper), särskola, gymnasium och särgymnasium. Det kan från tid
till annan även beviljas till elever med tidsbegränsade behov, såsom vid operation.
4. Förutsättningar att driva specialtransporter i egen regi
Förvaltningen saknar i dagsläget både resurser och förutsättningar att driva
beställning och utförande av specialtransporter i egen regi.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 35 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9 den 23 januari 2020,
Barn- och utbildningsnämnden, § 109 den 19 december 2019,
Kommunfullmäktige, § 258 den 14 november 2019 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 185 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 193 den 17 oktober 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 59 den 23 maj 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2019-12-09,
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2019-05-09.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Martin Johansen (L), Alma Sibrian (V) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Thord Jansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att införa en taxa om
300 kronor vid upprepat missbruk.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med fleras förslag
väljs.

Justerandes sign
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§43

Återremitterat ärende: Antagande av ny arbetsmiljöpolicy
2019/73
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsmiljöpolicy för Tjörns
kommun.
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
Enligt arbetsmiljölagen ska varje arbetsgivare ha en arbetsmiljöpolicy.
Med anledning av revisorernas synpunkter har personalavdelningen uppdaterat nu
gällande arbetsmiljöpolicy.
Den nu uppdaterade arbetsmiljöpolicyn har inledningsvis betonat vilket
förhållningssätt som ska prägla kommunen och dess bolag, därefter
ansvarsfördelning och uppföljning. Delegations ordning har tagits bort efter
synpunkter och hänvisning i texten att delegationsordningen finns tillgänglig i
Hypergene. Under rubriken Målsättning har under den 8.e punkten ordet
”arbetsmiljöansvar” bytts ut till ”skyldighet”
Efter att aktuell remissrunda bland nämnderna har personalavdelningen beaktat de
synpunkter som inkommit. Det innebär att de kommunala bolagens roll tydliggörs.
Styrelsen/nämndernas ansvar för arbetsmiljön finns hänvisning till SAM i
Hypergene.
Rubriken på dokumentet har med anledning av den senaste ändringen fått rubriken:
Arbetsmiljöpolicy.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 37 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 8 den 23 januari 2020,
Kommunfullmäktige, § 307 den 12 december 2019 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 209 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 226 den 14 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 49 den 21 februari 2019.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-13,
Reviderad arbetsmiljöpolicy,
Remissvar från samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§44

Antagande av Tobakpolicy
2019/403
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tobakspolicyn och uppmanar samtliga
nämnder att använda den.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet påverkar barn positivt
Sammanfattning
Tjörns kommun värnar om sina medarbetares och förtroendevaldas hälsa och vill
därmed införa en policy gällande tobaksnyttjande under deras arbetstid.
Förtroendevaldas arbetstid syftas till den tid de är arvoderade.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 40 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 7 den 23 januari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 274 den 12 december 2019 (återremiss).
Samverkan
Central samverkansgrupp, 2019-11-13.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-19,
Förslag till Tobakspolicy reviderad med stödplan för tobaksavvänjning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§45

Upphävande och översyn av styrdokument Handlingsplan för konst i
offentlig miljö
2019/436
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva styrdokumentet Handlingsplan för konst i
offentlig miljö.
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
Kultur- och fritidsnämnden har vid möte 2019-12-16 beslutat att be
kommunfullmäktige upphäva styrdokumentet Handlingsplan för konst i offentlig
miljö.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 41 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10 den 23 januari 2020,
Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-16 § 110,
Kommunfullmäktige 2010-05-20 § 70.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15,
Styrdokumentet Handlingsplan för konst i offentlig miljö,
Beslut kultur- och fritidsnämnden, 2019-12-16 § 110.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benita Nilsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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§46

Fördelning av budget 2020 avseende politikerkostnader
2019/430
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelningen av budget 2020 avseende
politikerkostnader.
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
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för politikerkostnader om 9
Mkr, där revisionen tilldelats 1,02 Mkr. Arvodesberedningen har utifrån det
framtagit förslag till fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 42 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 11 den 23 januari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15,
Fördelning av budget 2020 avseende politikerkostnader.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§47

Utvärdering av investeringspolicy i Tjörns kommun
2016/332
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera utvärderingen av kommunens investeringspolicy.
2. En ny investeringspolicy tas fram under året.
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
En utvärdering av kommunens investeringspolicy har genomförts genom intervjuer
och workshops med tjänstepersoner och politiker.
Det som framkommit i utvärderingen är bland annat behovet av en större tydlighet
kring tillämpningen av policyn och att en tydlig processbeskrivning behöver tas
fram. Andra synpunkter som framkommit är behovet av ett bättre beslutsunderlag
där kostnadsbesparingar och effektiviseringar vid investeringar tas fram och
tydliggörs, för investeringar av viss karaktär behöver även alternativa lösningar
finnas med i beslutsunderlaget. Ett större fokus att hitta extern finansiering behövs.
Investeringspolicyn behöver också hänga ihop med andra närliggande processer
som exempelvis lokalförsörjningsprocessen. Större investeringsprojekt behöver
delas upp i en projekteringsfas och en genomförandefas. En större precision behövs
vid budgetering samt rutiner behöver tas fram för att klara kommunfullmäktiges
beslut avseende den totala investeringsvolymen. Budgetavvikelser behöver även
fortsättningsvis avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott vid
månadsuppföljningar och delårsbokslut.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 43 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 13 den 23 januari 2020,
Kommunfullmäktiges beslut den 2017-01-26 § 26.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15,
Policy för investeringshantering i Tjörns kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Gun Alexandersson-Malm (L), Martin Johansen (L) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign
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§48

Svar på motion från Benny Andersson (S) om hur Tjörns kommuns
tillgångar är säkrade i konstruktionen av SOLTAK AB
2019/253
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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
Socialdemokraterna genom Benny Andersson, har inkommit med en motion om hur
Tjörn kommuns tillgångar är säkrade i konstruktionen av Soltak AB. De
frågeställningar som lyfts i motionen är om Soltak AB hamnar på obestånd, hur är i
så fall Tjörns kommuns tillgångar säkrade, såväl på våra egna bankkonton som i
Soltak AB? Finns erforderliga försäkringar eller säkerhet ordnat på annat sätt? Kan
Tjörns kommun bli ansvarig för kostsamma överenskommelser och avtal som
Soltak AB ingår för ägarkommunernas räkning? Kan Soltak AB sälja ut delar av sin
verksamhet, vad skulle det i så fall få för konsekvenser?
Motionen föreslår att, kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra
en genomgripande riskanalys av samarbetet med Soltak AB genom:
-

Utreda hur Tjörns kommuns tillgångar och skulder kan påverkas av olika
tänkbara utvecklingsscenarier för Soltak AB

-

Utreda hur Tjörns kommuns tillgångar kan säkras, när Soltak AB har rätt att
utanordna pengar från Tjörns kommuns konto i bank

-

Att vidta de relevanta åtgärder som behövs för att säkra Tjörns kommuns
tillgångar i samarbetet med Soltak AB

-

Att återrapportera utredningarna och genomförda åtgärder till
Kommunfullmäktige senast under december månad 2019

Förvaltningen anser att genom de för Soltak AB antagna styrdokument såsom
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv samt Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och revisorernas granskning utgör en tillräcklig reglering av risker.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 226 den 28 november 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243 den 14 november 2019.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 6 juni 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§49

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter om att utreda
möjlighet till utträde ur SOLTAK AB
2018/437
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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
Verksamheten inom Soltak AB startade i oktober 2016. Det innebär att
verksamheten varit igång under 3 år. Syftet med Soltak AB är långsiktigt och
inriktat på att skapa effektiva administrativa processer med hög kvalitet och låg
sårbarhet så att resurserna till kärnverksamheterna kan öka. Detta arbete är
pågående. Att redan efter 3 år, initiera en utredning i syfte att utvärdera
verksamhetens effektivitet anses vara för tidigt för att den ska kunna ge några
rättvisande och relevanta svar.
I tertialrapport 2 2019 för Soltak AB prognostiseras en positiv trend för 2019.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 227 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 14 november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§50

Svar på motion från Alma Sibrian (V) och Percy Karlsson (-) fd (V)
om möjligheterna att kunna ta med sig cykeln på bussen
2019/250
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till
Västtrafiks svar i frågan.
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
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) och Percy Karlsson (-) fd (V)
inkommit med en motion inkommen den 28 augusti 2019 där motionärerna yrkar på
att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt Västtrafik/Tjörns omnibuss att
utforma och installera cykelställ på bussar som trafikerar ön så fort detta låter sig
göras.
Kommunstyrelsen remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat
sig i ärendet där man med bakgrund i Västtrafiks svar till nämnden beslutat att
föreslå att motionen anses besvarad.
Det är Västtrafik som på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) beslutar om
och ansvarar för vilka fordon som trafikerar inom Tjörns kommun, och hur
fordonen ska vara utrustade. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför ställt frågan
ang. möjligheten att kunna ta med sig cykeln ombord på bussen vidare till
Västtrafik.
Västtrafik svarar att det idag endast är möjligt att ta med sig vikbara cyklar ombord
på deras bussar. Vanliga cyklar får endast tas med på Västtrafiks tåg och båtar, i
mån av plats. Västtrafik ser inte att det finns någon möjlighet att installera
cykelhållare på bussarna, då det finns risker kopplade till säkerhet, skador och
tidsfördröjning.
Kommunkansliet anser motionens intentioner lovvärda utifrån ett
hållbarhetsperspektiv och instämmer med samhällsbyggnadsnämnden bedömning
med hänvisning till Västtrafiks svar i frågan avseende säkerhet, ansvar, skaderisk,
och potentiella förseningar.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 10 den 9 januari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 270 den 12 december 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 298 den 6 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 189 den 29 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-05,
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-25,
Motion den 5 juni 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§51

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om krav på
suicidprevention i form av hoppskydd på Tjörnbron
2019/290
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats och bedöms ha en direkt påverkan på barn då vi ser
en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga och därmed en förhöjd risk för
suicidala tankar och suicidförsök. Barn påverkas även om deras föräldrar är
suicidala och försöker eller lyckas ta sitt liv Ett hoppskydd skulle minska risken för
suicid både bland barn och unga.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om krav på suicidprevention i form av
hoppskydd på Tjörnbron där föreslår han:
1. Att Tjörns kommun skall kräva att renoveringen av Tjörnbron skall omfatta
även att bygga hoppskydd/suicidprevention.
2. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra denna dialog med Trafikverket,
samt i samverkan med Stenungsund kommun.
3. Att Kommunstyrelsen återrapporterar resultatet av dessa samtal snarast till
fullmäktige.”
Svar på motionen:
Trafikenheten i kommunen har kontinuerliga möten med Trafikverket angående
operativa frågor. Vid det senaste mötet den 15 oktober lyftes frågan av kommunen
angående suicidskydd på Tjörnbron. Vi fick svaret från Trafikverket att de nu håller
på att samla in vinddata på Tjörnbron, för att preliminärt under 2021 påbörja en
utredning gällande vilken typ av ”hoppskydd” som är aktuellt. Det står även
specificerat i Trafikverkets uppdragsbeskrivning att det ingår att utföra
vindutredning av bron och att det inkluderar analys av påverkan av ett hoppskydd
på bron. Trafikverket inväntar svar från vindutredningen för att få svar på vilka
åtgärder som är möjliga att vida för att bygga ett hoppskydd utan påverkan på
trafiksäkerhet.
Övrigt suicidförebyggande arbete i kommunen
Kommunen arbetar också med suicidprevention med stöd av Västra Götalands
Regionens suicidpreventiva program, YAM (youth awereness of mental health)
YAM är ett program för skolelever i åldern 14-16 år som leds av instruktörer
utbildade av Nationelt centrum för suicidforskning och prevention (NASAP) och
syftar till att utveckla elevers färdigheter för att möta livets svårigheter och öka
kunskapen om psykisk hälsa. Utbildningen har god effekt och främjar psykisk hälsa
Justerandes sign
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såväl som förebygger självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos unga.
Vi utbildar även personal i utbildningsprogrammet MHFA (mental health first aid),
”första hjälpen i psykisk ohälsa”.
Kommunen är även med i ett forskningsprojekt ”tanke och hälsa” som innebär en
kartläggning av hur alla elever i åk åtta mår. I höstas fick alla elever i årskurs åtta
fylla i ett frågeformulär om hur de mår. Frågorna kan handla om hur de trivs i
skolan, om de har kompisar, om hur de sover eller om de trivs med sig själva. De
elever som visar symptom som skulle kunna utvecklas till depression erbjuds en
djupintervju av en psykolog. Om man efter det samtalet redan ser tecken på en
depression, får eleven komma direkt till en psykolog för behandling. De som visar
lättare symptom erbjuds gå en kurs – Tanke och hälsa. Det är en utbildning som
hjälper ungdomarna att stärka sin emotionella motståndskraft och ger dem verktyg
för att bättre hantera svårigheter de möter i livet, för bättre kommunikation och för
minskad stress. Den utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT).
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 11 den 9 januari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 271 den 12 december 2019,
Kommunfullmäktige, § 227 den 19 september 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-25,
Trafikverkets uppdragsbeskrivning för inspektioner av Tjörnbron, 2020-2025,
Protokollsutdrag från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund avseende skrivelse till
Trafikverket för att förhindra suicid från Tjörnbroarna,
Motion den 28 augusti 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson-Malm (L) och Robert Johansson (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§52

Svar på interpellation från Benny Andersson (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om kommunens
rutiner gällande klagomålshantering
2019/399
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen behandlas på nästkommande möte.
Ajournering
Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl 21:07 – 21:12.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om kommunens rutiner gällande
klagomålshantering.
Interpellationens innehåll
”På Tjörns kommuns hemsida finns ”Fråga & Tyck” där medborgarna kan lämna
sina synpunkter, samt också formulär för att lämna Klagomål på skolan och
möjligheten att direkt kontakta en politiker.
På KF 190919 sa du Martin Johansen bland annat att det är mycket människor som
dagligen ”kommer upp och pratar, mailar och hör av sig” samt att ”folk brukar höra
av sig för att de är missnöjda med något”, slut citat.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund:

Justerandes sign



Finns det ett gemensamt system där allmänhetens olika klagomål och
synpunkter rapporteras och diarieförs alt. Sammanställs oberoende av hur de
inkommit och vem de än har inkommit till, som en del i kommunens
systematiska kvalitetsarbete?



Vilka rutiner finns för att klagomål som inkommit muntligen eller via mail skall
följas upp, eventuellt åtgärdas och utvärderas?



Redovisas de inkomna klagomålen/synpunkterna till Kommunfullmäktige eller
respektive nämnd för att man på så sätt skall kunna ha detta som underlag för
utvecklingsområden?



Tas dessa klagomål och synpunkter med som en punkt i kommunens
årsredovisning?”
Utdragsbestyrkande
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Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
”1. Det finns ett kommungemensamt system som heter DF Respons för att hantera
klagomål, synpunkter och avvikelser av olika slag. I systemet finns uppbygg
funktionalitet för att hantera följande:







sådant som inkommer till kommunen via funktionen Fråga och tyck (frågor,
klagomål och synpunkter)
avvikande händelser
personuppgiftsincidenter
barnolycksfall
klagomål kopplade till barnomsorg och skola
avvikelser enligt SoL, HSL, LSS

Kommuninvånare, besökare och företagare kan endast rapportera in i modulerna för
Fråga och tyck samt klagomål kopplade till barnomsorg och skola. När det gäller de
övriga modulerna är det kommunens medarbetare som rapporterar in.
Nedanstående och följande svar är därför endast kopplade till Fråga och tyck samt
Klagomål barnomsorg och skola.
2. Enligt beslutad och gällande kvalitetspolicy ska medarbetare, om de tar emot
synpunkter och klagomål muntligen eller skriftligen, rapportera in dessa i systemet
och utifrån det hanteras de enligt gällande rutiner. Rutinerna ser lite olika ut
beroende på vilken typ av avvikelse eller klagomål/synpunkt det handlar om.
Fråga och tyck är vår funktion för att kommuninvånare, besökare och företagare ska
kunna skicka in frågor, synpunkter och klagomål. Efter att frågan, synpunkten eller
klagomålet rapporterats in (av extern person eller av kommunens medarbetare)
skickas en bekräftelse ut från systemet och skickas sedan till ansvarig handläggare
som formulerar ett svar. Svaret ska skickas inom 10 dagar. När svar skickats ska
ärendet avslutas i systemet. Dokumentationen finns i systemet innevarande år samt
2 år bakåt i tiden. Uppföljningsrapporter över inkomna frågor, synpunkter och
klagomål tas fram varje månad och förmedlas till kommunchef, förvaltningschefer
samt medarbetare som visat intresse för att ta del av den. Det skiljer sig åt mellan
verksamheter och förvaltningar hur man i verksamheten hanterar det som inkommer
i Fråga och tyck. En del verksamheter har det som stående punkt på sina
arbetsplatsträffar för att diskutera om det inkomna ärendet ska resultera i någon
utveckling i verksamheten.
Klagomål på barnomsorg och skola hanteras på liknande sätt som frågor, klagomål
och synpunkter på kommunens övriga verksamhet. Efter att klagomålet rapporterats
in (av extern person eller kommunens medarbetare) skickas bekräftelse från
systemet att klagomålet är emottaget. Det inkomna klagomålet handläggs sedan av
berörd förskolechef/rektor. Svar ska lämnas till den som klagat inom 10 dagar.
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3. Det finns inga kommungemensamma riktlinjer eller rutiner som säger att
inkomna klagomål och synpunkter ska redovisas till nämnd eller
kommunfullmäktige.
På Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen återrapporteras klagomål och synpunkter som är av politisk
karaktär.
I Socialnämnden redovisas samtliga inkomna klagomål och synpunkter två gånger
per år.
På Samhällsbyggnadsnämnden redovisas normalt inte inkomna klagomål och
synpunkter. Redovisning görs dock om det kommer in väldigt mycket synpunkter
kopplat till en viss tjänst/service, som till exempel när vi införde ny hantering av
slam.
4. Inkomna klagomål och synpunkter redovisas inte i kommunens årsredovisning.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 324 den 12 december 2019.
Beslutsunderlag
Interpellation den 13 november 2019,
Svar på interpellation den 16 januari 2020.
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§53

Svar på motion om att även Gert Kjellberg (TP) ska få väcka
motioner i fullmäktige
2019/422
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut 2019-12-12/§328 att motionen får väckas.
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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att även Gert Kjellberg (TP) ska få
väcka motioner i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12
att motionen får väckas. Motionens intentioner anses därmed vara uppfyllda, varpå
förvaltningen föreslår att motionen är besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges arbetsordning reglera
handläggningen av motioner, interpellationer och frågor. I samband med
revideringen av arbetsordningen görs en översyn av hur och när motioner väcks, för
att tydliggöra processen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 39 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6 den 23 januari 2020,
Kommunfullmäktige, § 328 den 12 december 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-08,
Motion den 5 december 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson-Malm (L), Tanja Siladji Dahne (MP), Robert Johansson (M)
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§54

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om
återlämnande och kreditering av inköpt bronsstaty
2019/136
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om återlämnande och kreditering av
inköpt bronsstaty. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att den staty
som inköptes i oktober 2018 för 470 000 kronor skall återlämnas samt att
köpesumman krediteras av säljaren.
2. Att kommunstyrelsen tillser att berörd nämnd genomför vad fullmäktige beslutat
i fråga om att återlämna samt att få ovan nämnda staty krediterad.
3. Att kommunstyrelsen senast på kommunfullmäktiges sammanträde i maj-2019
redovisar återlämnandet.”
Förvaltningens kommentar
Statyn köptes in 2018 och kan inte återlämnas då det vid köpets ingående inte
civilrättsligt avtalats om hävande eller återgående av köpet. Tjörns kommun har inte
heller grund enligt köplagen att häva köpet. Tjörns kommun har inte rättslig grund
att kräva av säljaren att köpesumman krediteras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 38 den 6 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 4 den 23 januari 2020,
Kommunfullmäktige, § 266 den 14 november 2019 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 190 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 199 den 17 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Motion från Gert Kjellberg (TP) om återlämnande och kreditering av inköpt
bronsstaty.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson-Malm (L) och Benita Nilsson (L) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§55

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet
i hemtjänsten
2020/39
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har inkommit med en motion om personalkontinuitet i
hemtjänsten.
Motionens innehåll
”När en person är i stort behov av stöd från hemtjänsten är det naturligt att flera
anställda gemensamt måste ta ansvaret. Men hur många ansikten ska en person med
behov av hemtjänst behöva hålla reda på och förhålla sig till? I Socialstyrelsen
lägesrapport från 2018 går det att utläsa att en äldre person i Tjörns kommun möter
15 ansikten under 14 dagar, det är alltså ett nytt ansikte varje dag. I årets mätning
fick en äldre person i Tjörns kommun träffa 17 ansikten från hemtjänsten under 14
dagar.
I dagsläget saknar Tjörns kommun riktlinjer som anger ett målvärde för hur många
personal en person med behov av hemtjänst ska behöva träffa under en viss period.
På Tjörns kommuns hemsida står det ”att så långt det är möjligt minimera antalet
personal som deltar i stödet kring den enskilde och dess närstående.” Det är något
som vi Socialdemokrater anser är otillräckligt. Det är nödvändigt för kommunen att
ha ett målvärde, som skapar riktlinjer för hur kommunen ska arbeta för att uppnå,
utvärdera och förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten. Vi vill med denna
motion verka för att utvecklingen går åt rätt håll med ökad trygghet för brukarna.
Att – satser:
Tjörns kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att besluta om ett
målvärde och tidsperiod för att öka tryggheten.
En genomlysning görs av utvecklingen kring hemtjänsttimmar framöver som
rapporteras till kommunfullmäktige.”
Beslutsunderlag
Motion den 6 februari 2020.
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§56

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd
2020/31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att nuvarande oppositionsråd
istället ska benämnas majoritetsråd.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a.
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin Johansson(SD) inte
röstar eller på något annat sätt företräder oppositionen så blir benämningen på
kommunalrådet Martina Johansson (SD) felaktig.
Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes
Majoritetsråd.
Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen oppositionsråd
helt felaktigt.
Fullmäktige föreslås besluta att:
-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.”
Beslutsunderlag
Motion den 24 januari 2020.
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§57

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa
saklighet och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor
2020/37
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att säkerställa saklighet och
rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor.
Motionens innehåll
”Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att upprätta
svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som Front
Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är sanningsenliga.
Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor utanför
kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt kommunjuristen så
existerar det inga sådana förhållanden som advokatfirman påstår.
Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019 trots att
bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott sammanträdde i
juni-2019. Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att
upprätta sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda
kommuninnevånare.
Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar till
domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina rutiner rörande
advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och saklighet.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.”
Beslutsunderlag
Motion den 4 februari 2020.
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§58

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer
mot mutor
2020/42
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra riktlinjer mot mutor.
Motionens innehåll
”Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, KD, C har bla. i pressen talat om att om
inte förtroendevalda för en sådan politik som accepteras av Majoriteten så blir
det ingen ersättning från kommunen. Fullmäktiges ordförande Anders G
Högmark står bakom sitt partis synsätt om endast ersättning till
förtroendevalda som kommer med förslag som accepteras av Moderaterna.
Majoriteten har också beslutat att Socialdemokraterna, Tjörnpartiet, Björn på
Tjörn bedriver destruktiv politik och därför saknas det skäl för att
förtroendevalda ur dessa partier skall få ersättning för uppdrag.
Tjörns kommun har antagit Policy och riktlinjer mot mutor. Det finnes skäl att nu
revidera dessa riktlinjer mot mutor eftersom dessa kan stå i konflikt med
Majoritetens synsätt, att inga pengar skall betalas ut om inte
politiker för politik som accepteras av Majoriteten.
Policyn och riktlinjerna gäller för anställda och förtroendevalda i Tjörns
kommun. Genom att ta bort riktlinjer som omfattar förtroendevalda kan
Majoriteten agera helt fritt utan att riskera bryta mot riktlinjerna mot mutor
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge ändra riktlinjer mot mutor så att dessa inte
omfattar förtroendevalda.”
Beslutsunderlag
Motion den 10 februari 2020.
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§59

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om VAverksamheten
2020/38
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om VA-verksamheten.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Under kommunfullmäktigemötet den 23 januari 2020 angav du Lars Carlsson att
förvaltningen arbetar med ett antal punkter som anges nedan. Inför beslut av ny
VA-taxa är det intressant att få reda på vad som verkligen görs inom dessa
områden.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Hur är organisationen klargjord för det förebyggande underhållet av Va-nätet?
2. Hur sker redovisningen av orsakerna till störningarna ut? Kopplat till dessa
störningar vilka åtgärder vidtages på kort respektive lång sikt?
3. Nämn de viktigaste korrigerande och förebyggande åtgärder som gjorts baserat
på störningarna i VA nätet och som vidtogs under 2019?
4. Hur har nämnden sett över ekonomin för att få fram vilka åtgärder som behöver
göras för att nå målet att taxan inte behöver höjas mer än KPI?
5. Hur har nämnden gått igenom VA-investeringarna och prioriterat de
investeringar som ger möjlighet att sänka våra kostnader?
6. Hur har man reviderat investeringsplanen med hänsyn till den nu gällande
översiktsplanen och de senaste befolkningsprognoserna?
7. Hur har man sett över hur vi beräknar VA verksamhetens självkostnad?
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8. Hur har man prioriterat investeringar i vattenledningsnätet som kan säkerställa
att svinnet av dricksvatten minskas till max 20% av producerad mängd?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 5 februari 2020.
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§60

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till Tjörns
Bostads ABs styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om beviljat
starttillstånd för ny förskola i Skärhamn
2020/49
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till Tjörns Bostads ABs
styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om beviljat starttillstånd för ny förskola i
Skärhamn.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att;
”Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och
utbildningsnämndens begäran.”
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Vad är nuläget i detta projekt?
2. Hur mycket pengar har kommunen och dess bolag lagt ut till dags datum i
kostnader för projektering?
3. Vem betalar dessa kostnader?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 10 februari 2020.
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§61

Anmälan av interpellation från Benny Andersson (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om lekplats i
Kårevik, Rönnäng
2020/48
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om lekplats i Kårevik, Rönnäng.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Inför valet 2010 kom det upp en skylt med text om att Tjörns kommun skulle
anlägga en lekplats, se bild nedan. Denna planerade investering föregicks av ett
markbyte där kommunen fick 720 kvadratmeter i ett dike i utbyte mot 1700
kvadratmeter tomtmark med havsutsikt, markbytet var en förutsättning sades det för
att möjliggöra denna viktiga lekplats.
På kommunfullmäktigemötet den 23 februari 2012 ställde jag en Enkel fråga om när
den omdebatterade lekplatsen i Kåreviks dike förväntades vara klar. Jag fick då
svaret från dig att den kommer att färdigställas under våren 2012.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
1. Varför är inte lekplatsen klar än trots att nio år nu passerat?
2. När tror du barnen kan åka karusell tryggt och säkert i Kårevik på den nya
lekplatsen?
3. Anser du fortfarande att kommunen agerat rätt med markbytet som grund för en
kommunal lekplats i området?
4. Om ja på fråga tre, hur motiverar du det?
5. Om nej på fråga tre, vilka initiativ kommer du ta för att rätta till kommunens
agerande?
6. Är det kommunen, vägföreningen eller exploatörerna som kommer att bekosta
lekplatsen”
Beslutsunderlag
Interpellation den 9 februari 2020.
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§62

Begäran om entledigande från Bengt Andersson (C) från uppdragen
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i
valnämnden samt suppleant i Tjörns Hamnar AB
2020/54
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Bengt Andersson (C) från följande uppdrag:
-

Ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Ersättare i valnämnden
Suppleant i Tjörns Hamnar AB

Sammanfattning
Bengt Andersson (C) har begärt entledigande från uppdragen som ledamot i barnoch utbildningsnämnden, ersättare i valnämnden samt suppleant i Tjörns Hamnar
AB.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 14 februari 2020.
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§63

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (C)
2020/15
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Karin Mattsson (C) till ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Bengt Andersson (C) har entledigats från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 62 den 20 februari 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
George Strömbom (C) föreslår Karin Mattsson (C) som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
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§64

Val av suppleant i Tjörns Hamnar AB (C)
2020/15
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Björn Eskilsson (C) till suppleant i Tjörns Hamnar AB.
Sammanfattning
Bengt Andersson (C) har entledigats från uppdraget som suppleant i Tjörns Hamnar
AB. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 62 den 20 februari 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
George Strömbom (C) föreslår Björn Eskilsson (C) som suppleant i Tjörns Hamnar
AB.
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§65

Val av suppleant till Renova AB och Renova Miljö AB styrelser
2020/15
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till styrelsesuppleant i Renova AB och Renova
Miljö AB för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse
Anders G Högmark (M).
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) valberedning har framtagit förslag till
val av styrelser för Renova AB och Renova Miljö AB. Från Tjörns kommun
föreslås, efter rättelse av namn, Anders G Högmark (M) som styrelsesuppleant.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot GRs valberednings nominering av Anders G Högmark
(M) som styrelsesuppleant.
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§66

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om kommunens strategi eller
samverkan för att motverka åldringsbrott
2020/55
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om kommunens strategi eller samverkan för att
motverka åldringsbrott.
Frågans innehåll
”Vi kan alla läsa att åldringsbrotten har ökat radikalt i Sverige.
Fråga: Utöver att det är en polisiär fråga så frågar jag Martin Johansen om
kommunen har någon strategi eller samverkan för att motverka åldringsbrott?”
Beslutsunderlag
Fråga den 14 februari 2020.
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närv ej tjg x

1. Bo Bertelsen

(m)

1

2. Lars Carlsson

(m)

-

3. Susanne Landgren

(m)

1

4. Anders G Högmark

(m)

-

Ja

Nej

1 (2)
§ 35

Avst

Ja

Nej

§ 36
Avst

Ja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nej

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

-

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

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

1

1

1

1

Robert Johansson

(m)

1

1

1

1

Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

1

(-) fd (m)

-

1

1

1

Kerstin Möller

Daniel Magnusson

(m)

-

9. Robert Bull

(c)

-

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

-

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)

-

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

1

Ewa-Lena Svensson

(l)

1

1

1

1

Lennart Rosén

(l)

X

Hans Kristensson

(l)

X (from § 28)

17. Magne Hallberg

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

-

Dan Gustafsson

(kd)

1

1

1

1

Jörgen Myrberg

(kd)

-

20. Benny Andersson

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

-

64

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 28

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 35

Avst

Ja

Nej

§ 36
Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

-

27. Annica Johansson

(s)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

Oscar Andersson

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1 (tom § 36)

1

1

1

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

1

1

1

1

Thomas Collberg

(v)

X

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Elisabeth Halvors (mp)

X

32. Anna Wängborg

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

Jenn Johansson

(sd)

X (tom § 29)

37. Gert Kjellberg

(tp)

1 (tom § 34)

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

-

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

-

40. Andreas Hansson

(tp)

1 (tom § 34)

41. Veronicka Eriksson

(tp)

-

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

1 (tom § 34)

Christofer Nicklasson

(tp)

-

Summa:

37 (vid
inledning)

Avst

1

1

1

23

14
65

0

21

13

0

23

11

0

