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§95

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnemar Olsson (L) och Rikard Larsson (S) att
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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§ 96

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändring:
Utgår
6. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna-Margareta Haglund (-)
fd (M)
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§97

Begäran om entledigande från Anna-Margareta Haglund (-) fd (M)
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i barnoch utbildningsnämnden samt suppleant i Tjörns Måltids AB
2020/167
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anna-Margareta Haglund (-) fd (M) från följande
uppdrag från och med 2020-07-01:
-

Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Suppleant i Tjörns Måltids AB

Beslutet skickas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Anna-Margareta Haglund (-) fd (M) har begärt entledigande från samtliga politiska
uppdrag från och med 2020-07-01.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 24 maj 2020.
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§98

Val av suppleant i Tjörns Måltids AB efter Anna-Margareta
Haglund (-) fd (M)
2020/15
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Kerstin Möller (-) fd (M) till suppleant i Tjörns Måltids
AB från och med 2020-07-01.
Sammanfattning
Anna-Margareta Haglund (-) fd (M) har begärt entledigande från uppdraget som
suppleant i Tjörns Måltids AB från och med 2020-07-01. Fyllnadsval ska därför
ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 97 den 11 juni 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår Kerstin Möller (-) fd (M) som suppleant i Tjörns
Måltids AB.

Justerandes sign
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§99

Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst
2020/113
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2019
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
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
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2019 med tillhörande
revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att
tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Förbundet
redovisar ett resultat om knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Under
2019 har förbundet utfört ca 347 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 2019 var
345 000 stycken. Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 138 den 28 maj 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 106 den 14 maj 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-05-23,
Årsredovisning 2019,
Revisionsberättelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§100

Tjörns kommuns årsredovisning 2019
2020/62
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2019.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens verksamhet såväl som
kommunkoncernen. Tjörns kommun redovisar ett resultat på+ 7,1 miljoner kronor.
Jämfört med budget för 2019 är resultatförbättringen +2,1 miljoner kronor.
Kommunens investeringar var budgeterade till 138,5 miljoner kronor och utförda
investeringar blev 72,9 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för de prioriterade målen
visar att 97 procent är helt eller delvis uppfyllda.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 120 den 30 april 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 67 den 19 mars 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10,
Årsredovisning 2019,
Måluppfyllelse Tjörns kommun 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§101

Granskning av bokslut 2019
2020/117
Beslut
Kommunfullmäktige noterar den kommunala revisionens rapport avseende Tjörns
kommuns bokslut 2019.
Sammanfattning
Kommunrevisionen har lämnat in revisionsrapport avseende Tjörns kommuns
årsredovisning 2019.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning av bokslut 2019.
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§102

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna 2019
2020/142
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda i
kommunstyrelsen och de övriga nämnderna för räkenskapsåret 2019.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för år 2019.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de förtroendevalda i
kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunrevisionens rekommendation att bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda
i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna för räkenskapsåret 2019.
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§103

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2020
2020/137
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april
2020.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2020 uppgår till +11,3 mkr. Detta
kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,6
mkr. Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +9,1 mkr.
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +1,7 mkr mot budgeterat
helårsresultat om + 10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på
8,3 mkr. Prognosen för helåret är mycket osäker till följd av den rådande situationen
med Corona då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.
Av de inriktningsmål som finns beslutade i kommunfullmäktiges budget är samtliga
mål förutom två ”delvis uppfyllda”. Ett av målen är ”I hög grad uppfyllt” och att är
”Helt uppfyllt”. Genomgång av de prioriterade målen som finns i de beslutade
detaljbudgetarna per nämnd visar på att 9 % av de prioriterade målen är ”i hög grad
uppfyllda” eller ”helt uppfyllda”. 59 % bedöms som ”Delvis uppfyllda”, 7 %
bedöms som ”Ej uppfyllda” och 5 % av målen har inte bedömts.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 141 den 28 maj 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 109 den 14 maj 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-05-19,
Delårsbokslut april 2020 för Tjörns kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§104

Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn
2017/355
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utveckling av skolstrukturen ska ha inriktningen:


Åk f-9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall



Åk 4-9, nav på västra Tjörn



Åk f-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och
Kållekärr.

2. Utredningen avseende västra Tjörn ska vara klar senast oktober 2020.
Barnkonventionen
Förslaget har positiva effekter för barn och unga, genom en mer likvärdig skola för
eleverna, En ökad samverkan mellan pedagoger när det gäller betygssättning och
andra bedömningar.
Eleverna får en mer kvalificerad och bättre utbildning när det finns flera lärare i
samma ämne på samma skola eftersom det ger pedagogisk utveckling vilket ger
eleverna bättre lärare som ger bättre utbildning.
Eleverna får en mer trygg utbildning genom att de får färre byten av lärare, vikarier
som de känner om ordinarie lärare är frånvarande och fler kamrater att välja bland.
Renoveringar och förbättringar i inne- och utemiljön ger en bra och kreativ
arbetsmiljö för barnen. Det bidrar till kreativitet och lärande.
Eleverna får mer kvalificerat stöd med ökad tillgång till elevhälsa som
sjuksköterska och kurator på plats samt tillgång till professioner som annars inte
funnits, till exempel skolpsykolog.
Sammanfattning
I kommunens inriktningsmål står att ”Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga
jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige.”
Många faktorer spelar in, men en trygg lärandemiljö, behöriga lärare samt strukturer
som förbättrar lärares och rektorers förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är
viktiga faktorer för höga kunskapsresultat. Därför behöver Tjörns kommun skapa en
struktur för framtidens skola.
Ett sätt är att skapa attraktiva skolor, med goda och kreativa lärmiljöer som gynnar
långsiktig rekrytering av lärare och höga elevresultat. Bristen på lärare kommer att
vara stor i landet och det kommer också att vara stor konkurrens mellan
kommunerna om lärare. Behöriga och kompetenta lärare är avgörande för elevernas
Justerandes sign
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kunskapsresultat. Antalet elever kommer att öka och nuvarande skollokaler är i
behov av renovering samt om- och tillbyggnad.
I kommunens inriktningsmål står också ”Effektivt nyttjande av resurser”. Tjörns
kommun behöver därför satsa på en skolstruktur som är både attraktiv och
kostnadseffektiv i syfte för att kunna minska lokalkostnader och istället möjliggöra
utveckling av kärnverksamhet. De ekonomiska förutsättningarna för Tjörns
kommun kommer att vara en allt större utmaning de närmaste åren.
Kommunstyrelsen har därför gett ett uppdrag till sin förvaltning i samband med
beslut om budget 2019, att färdigställa arbetet med skolutredning och att arbeta
fram en mer detaljerad handlingsplan (skolstruktur) för framtida lokalbehov i skola
och förskola. Detta underlag ska därefter utmynna i en långsiktig
lokalförsörjningsplan med investeringsbehov.
En skolutredning har arbetats fram som beskriver nuläge och skolans framtida
behov av lokaler ur flera perspektiv. Därefter har en lokal-behovsanalys gjorts för
att beskriva hur skolans framtida behov av lokaler kan tillgodoses på ett så effektivt
sätt som möjligt. Arbetet har lett fram till ett förslag på handlingsplan (skolstruktur)
som innebär en förändring av skolans nuvarande struktur för att kunna tillgodose
skolans framtida behov av lokaler.
För att kunna ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan behöver därför ett beslut
fattas om struktur för framtidens skola.
Förslag på framtida skolstruktur med följande struktur har remitterats till
kommunens nämnder, bolag och partier:


Skolorna Häggvall och Fridas Hage, åk 4-9



Bleket skola, åk 4-9



Myggenäs skola, åk F-3 samt en ny förskola



Kållekärr skola, åk F-3 samt förskola



Rönnäng skola, F-3 samt förskola



Skärhamn skola, F-3 samt förskola

Efter inkomna remissvar har förslaget i viss mån justerats och förvaltningen föreslår
nu en skolstruktur med två nav: Östra Tjörn med upptagningsområde från i
huvudsak skolorna i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs och Västra Tjörn med
upptagningsområde från i huvudsak skolorna i Rönnäng, Bleket och Skärhamn:

Justerandes sign



Åk f-9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall



Åk 4-9, nav på västra Tjörn



Åk f-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och
Kållekärr.

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 107 den 14 maj 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 1 den 23 januari 2020 ”Beslut om remiss:
Framtidens skola på Tjörn”,
Kommunstyrelsen, § 31 den 6 februari 2019 ”Detaljbudget Kommunstyrelsen
2019”,
Kommunstyrelsen, § 134 den 6 september 2018 ”Framtida skolstruktur”.
Samverkan
Information om förslaget har lämnats på såväl förvaltningens samverkansgrupp
(FSG) som central samverkansgrupp (CSG).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-05-07,
Remissvar,
Skolutredning.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:59 – 16:05.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag med förtydligande avseende punkt två att utredningen avser västra Tjörn.
Magne Hallberg (KD), Martin Johansson (SD) och Bengt-Arne Andersson (M)
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin Johansens (L) förslag.
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg och revidering:
1. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. För att säkra en bra
4-9-skola på västra Tjörn är beslut och snabb projektering av ny modern skola
avgörande. Osäkerhet och fördröjning försvårar rekrytering, förlänger
provisoriska lösningar och innebär ett resursslöseri. Att modernisera skolan i
Bleket är både resurseffektivast och går snabbast. Att spilla tid på en onödig
utredning av ny skoletablering i Skärhamn kostar resurser, fördröjer nödvändiga
beslut samt försämrar möjligheten till en bra skola för Tjörns elever på västra
Tjörn.
2. Punkt 2 i kommunstyrelsens förslag ersätts med: Prioriterat mål i budget 2019,
6.1.1 om att utreda skolstruktur på västra Tjörn, avslutas.
Maud Hultberg (S), Benny Andersson (S) och Christy Whiddon (S) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers (-) fd (M) förslag.

Justerandes sign
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Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:
1. Nuvarande skolsturktur ska vara kvar, årskurs 6 ska flyttas tillbaka till
mellanstadiet
2. Kommunfullmäktige ska uppmana Tjörns Bostads AB att omgående renovera
bleketskolan och följa hyresavtalet
3. Tjörns Bostads AB uppmanas att kreditera de kostnader för bleketskolan som
man inte kan använda
4. Skärhamns, Kållekärr och Myggenäs skola ska rustas upp och utgöra 1-6 skola
Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras
förslag väljs.
Omröstning begärs. Martin Johansens (L) med fleras förslag blir huvudförslag.
Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Björn Möllers (-) fd (M) med fleras förslag mot Gert Kjellbergs
(TP) förslag. Björn Möllers (-) fd (M) med fleras förslag väljs till motförslag i
huvudvoteringen.
Beslutsgång 3
Omröstning har begärts mellan Martin Johansens (L) med fleras förslag och Björn
Möllers (-) fd (M) med fleras förslag. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
21 Ja röster, (se omröstningsprotokoll).
15 Nej röster, (se omröstningsprotokoll).
5 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-11

§105

Antagande av budget 2021 och preliminär budget 2022-2023 samt
antagande av investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025
2020/136
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta det grönblåa förslaget till budget 2021 samt plan för 2022-2023.
2. Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun fastställs senare under året,
senast per 2020-11-30.
Resultatet för 2021 budgeteras till + 5,3 mkr
för 2022 planeras resultatet till + 12,1 mkr
för 2023 planeras resultatet till + 18,1 mkr
3. Ramar för investeringar inkl. vatten och avlopp och renhållning uppgår till
118,5 mkr för 2021
120,1 mkr för 2022
103,9 mkr för 2023
4. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 60 mkr
under 2021.
5. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021.
6. Kommunstyrelsen uppdras införa en rutin för nollbasbudgetering.
7. Kommunstyrelsen uppdras utreda om en omorganisation, koncentrerar under
kommunstyrelsen, är möjlig. Syftet med utredningen är om en omorganisation
effektiviserar den kommunala verksamheten, administrationen, minska
stuprörstänket, och frigöra mer medel till välfärdsverksamheterna.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna samt
Björn Möller (-) fd (M), Marianne Möller (-) fd (M) och Anna-Margareta Haglund
(-) fd (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i
paragrafen.
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag inkl tilläggsförslaget
om 39 punkter med mål för verksamheten.

Justerandes sign
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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.
Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.
Fyra budgetförslag finns framtagna.





Budgetförslag: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Miljöpartiet de Gröna
Budgetförslag: Socialdemokraterna, Tjörnparitet, Björn på Tjörn
Budgetförslag: Sverigedemokraterna
Budgetförslag: Vänsterpartiet

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 140 den 28 maj 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 108 den 14 maj 2020.
Samverkan
Central samverkansgrupp (CSG) 2020-05-27, information.
Beslutsunderlag
Budget 2021 Blågrönas förslag,
Budget 2021 Förslag Sverigedemokraterna,
Budget 2021 förslag Vänsterpartiet,
Budget 2021 förslag Socialdemokraterna, Björn på Tjörn, Tjörnpartiet.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar mötet vid 17:30 – 18:00 samt 19:40 – 19:50.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut med tillägg av följande två punkter ur Martin Johanssons (SD)
tilläggsyrkande:
-

Justerandes sign

Kommunstyrelsen uppdras införa en rutin för nollbasbudgetering
Kommunstyrelsen uppdras utreda om en omorganisation, koncentrerar under
kommunstyrelsen, är möjlig. Syftet med utredningen är om en omorganisation
effektiviserar den kommunala verksamheten, administrationen, minska
stuprörstänket, och frigöra mer medel till välfärdsverksamheterna.
Utdragsbestyrkande
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Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji
Dahne (MP), Gun Alexandersson Malm (L), Benita Nilsson (L) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla Martin Johansens (L) förslag.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska bifalla
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 med tillägg av 39 mål för
verksamheten, i andra hand att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag, med tillägg av de 39 föreslagna målen för verksamheten.
Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Björn Möller (-) fd (M), Maud Hultberg
(S), Anette Johannessen (S), Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Christy
Whiddon (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Socialdemokraternas, Björn
på Tjörns och Tjörnpartiets förslag till budget 2021.
Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Vänsterpartiets förslag
till budget 2021 med följande tillägg:
1. Socialnämndens budgetram höjs med 10 miljoner (jmf med vänsterpartiets
budgetförslag) till 390 miljoner.
Uppdrag: Det förebyggande arbetet inklusive Livbojens verksamhet skall byggas upp
igen. I övrigt lämnar vi över ansvaret till socialnämnden att bryta ned
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom den givna ekonomiska ramen
för nämnden.
2. Barn- och utbildningsnämndens budgetram höjs med 10 miljoner (jämfört med
vänsterpartiets budget förslag) till 439 miljoner
Uppdrag: Fler elevassistenter och lärarassistenter inom skolan och förskolan ska
användas för att öka möjligheterna till måluppfyllelse så att fler elever når
verksamhetsmålen.
Elevhälsan värnas. I övrigt lämnar vi över ansvaret till barn- och utbildningsnämnden
att bryta ned inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna
ekonomiska ramarna för nämnden.
3. Kommunstyrelsens budgetram minskas med 15 miljoner (jämfört med vänsterns
budgetförslag) till 73,1 miljoner.
Uppdrag: Vi lämnar över ansvaret till Kommunstyrelsen att bryta ned
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ramarna för styrelsen.
4. Kultur-och fritidsnämnden minskas med 5 miljoner (jämfört med Vänsterpartiets
budgetförslag) till 49,6 miljoner.
Uppdrag: Vi lämnar till över ansvaret till Kultur-och Fritidsnämnden att bryta ned
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ramarna för nämnden.
Justerandes sign
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Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras
förslag väljs. Omröstning begärs. Martin Johansens (L) med fleras förslag blir
huvudförslag. Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Rosalie Sanyang (S) med fleras förslag mot Alma Sibrians (V)
och Martin Johanssons (SD) förslag. Rosalie Sanyang (S) med fleras förslag väljs till
motförslag i huvudvoteringen.
Beslutsgång 3
Omröstning har begärts mellan Martin Johansens (L) med fleras förslag och Rosalie
Sanyangs (S) med fleras förslag. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.
Beslutsgång 4
Ordförande ställer Martin Johansens (L) med fleras tilläggsförslag mot Martin
Johanssons (SD) tilläggsförslag. Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
20 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna samt
Björn Möller (-) fd (M), Marianne Möller (-) fd (M) och Anna-Margareta Haglund
(-) fd (M) reserverar sig enligt:
”Socialdemokraterna och ”Björn på Tjörn” i kommunfullmäktige reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
Vi kan konstatera att det svartgrönblå budgetförslag inför 2021 inte ger varken Barnoch utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en
Justerandes sign
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oförändrad verksamhet utan måste genomföra betydande besparingar om man vill
hålla sig inom de ” svartgrönblå” budgetramar.
Tjörns kommuns ekonomi är mycket ansträngd. Den senaste prognosen visar ett
underskott för innevarande år 2020 för Barn- och utbildningsnämnden på 4,7
miljoner kronor. Samtidigt visar VA-verksamheten ett kraftigt underskott även för
2020. Detta kan på grund av tidigare års underskott inte hanteras av VA-kollektivet
vilket gör att skattekollektivet får betala för detta underskott.
I det ”svartgrönblå” finns inga åtgärder för att hantera vare sig 2020:års underskott
eller åtgärder för att komma i balans inom VA-verksamheten. Sammantaget innebär
detta att det ”svartgrönblå” budgetförslaget är kraftigt underfinansierat och ytterligare
besparingar är att vänta inom den kommunala verksamheten. Detta trots att detta
förslag bygger på en skattehöjning med minst 25 öre för 2021.
Vi kan också konstatera att detta budgetförslag gick igenom med minsta möjliga
marginal, röstsiffrorna 21-20 innebar att förslaget helt vilar på Sverigedemokraternas
stöd.
Det var också sorgligt att studera att den grönblåa minoriteten på sittande möte från
kommunfullmäktiges talarstol förhandlade öppet med (SD) för att säkerställa deras
stöd i den avgörande omröstningen kring budgeten.
Tjörns kommunfullmäktige har nu antaget en svartgrönblå budget. Vad mer behöver
nu kompromissas om för att även hösten skattehöjning skall röstas igenom?
I Socialdemokraterna och ”Björn på Tjörn”:s budgetförslag prioriteras Barn- och
utbildning och Socialas verksamhet före andra kommunala åtagande vilket gör att vi
kan med en oförändrad skatt säkerställa satsningar inom dessa kommunala
kärnverksamheter. Samtidigt föreslår vi kraftfulla åtgärder för att bringa VAverksamheten i ekonomisk balans.
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna och
”Björn på Tjörn” reserverar sig till förmån för eget yrkande på budgetförslag.”

Justerandes sign
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§106

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 är besvarad.
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.

Justerandes sign
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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, § 52 den 20 februari 2020,
Kommunfullmäktige, § 324 den 12 december 2019.
Beslutsunderlag
Interpellation den 13 november 2019,
Svar på interpellation den 16 januari 2020.

Justerandes sign
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§107

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om VAverksamheten
2020/38
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
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?

Justerandes sign
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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?”
Lars Carlsson (M) svarar enligt följande:
”Svaren på Benny Halldins frågor är enligt följande:
1. VA är organiserad i två enheter där driftenheten ansvarar för de dagliga och
mindre åtgärder i daglig drift görs inkl läcksökning. Enheten planering ansvarar
för de långsiktiga investeringarna för nya anläggningar samt utbyte av
befintliga. Båda jobbar förebyggande.
2. Tillfälliga händelser hanteras i det dagliga, på driftenheten och dokumenteras
internt Stora störningar där behov av investering är aktuella hanteras med
beslutsunderlag till nämnden (starttillstånd) utifrån investeringsbudgeten.
3. Ny ledning mellan Häle mosse och Bö Tjärn för åtgärd mot vattenbrist. Årliga
investeringar har nu arbetats in i investeringsbudgeten för ledningsförnyelse
vilket inte funnits på många år.
4. Taxejustering 2020 är beslutad nu fortsätter jobbet med med tillhörande uppdrag
2020 som kommer att redovisad hösten 20 för vidare åtgärder.
5. Genomgång av alla investeringar görs löpande och en ny struktur på
inventeringslistan är också framtagen där olika åtgärder syftar till bl a
reinvesteringar för lägre driftkostnader finns med
6. Investeringsplanen är anpassad efter ÖP i de delar som berörs av ÖP i övrigt
finns andra krav från bl a Länsstyrelsen samt egna investeringar för
reinvesteringar.
7. Det arbete som nu pågår med taxa justering syftar till självkostnad
8. Vilken nivå på svinnet får avgöras då vi vet till vilken kostnad ställt mot nytta
som uppnås åtgärder pågår att sänka nuvarande nivå och kunna mäta på ett
bättre sätt”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 59 den 20 februari 2020.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 12 mars 2020,
Interpellation den 5 februari 2020.

Justerandes sign
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§108

Svar på interpellation från Benny Andersson (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om lekplats i
Kårevik, Rönnäng
2020/48
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
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”
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Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
”1. Exploatören har tidigare varit ovillig att utföra lekplatsen med hänvisning till
bl.a. muntliga överenskommelser med tidigare tjänstemän, utförande av
kulvertering och att de inte behöver utföra det innan genomförandetiden är slut.
Eftersom det i exploateringsavtalet inte finns någon deadline med tillhörande
säkerhet som ger kommunen möjlighet att driva frågan så har förvaltningen inte
kunnat driva på hårdare än vad som gjorts.
2. Det ingår ingen karusell i det som kommunen kräver av exploatören, men de ska
kunna leka i sandlådan, gunga och klättra senast december 2021. Kommunen
yrkade i anläggningsförrättningen 2019 att det skulle vara klart till sommaren 2020,
men lantmäteriet hörsammade exploatörens vilja om en längre genomförandetid.
Exploatören har överenskommit med vägföreningen att acceptera en mindre
lekplats än det som står i vårt exploateringsavtal. Om den frågan blir aktuell är det
något som får skötas i allmän domstol.
3. En lekplats behövs inom området om vi önskar attrahera barnfamiljer till nya
områden som exploateras. Då vi har enskilt huvudmannaskap i kommunen så har vi
inte möjlighet att lösa in allmän plats som kommunalt huvudmannaskap medger
utan behöver köpa in marken om vi vill äga den för att bygga t.ex. en lekplats.
Kommunen brukar sällan planlägga andras mark för allmänna anläggningar mot
deras vilja och det kan ha spelat in i varför denna väg valdes.
4. Se svar på fråga 3.
5. Avtalen med exploatören är skrivna och till större delen verkställda och kan inte
tas åter.
6. Exploatören har tecknat ett avtal att de ska bekosta lekplatsen och det avtalet
kommer att verkställas om inte kommunstyrelsen beslutar om något annat.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 61 den 20 februari 2020.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 12 mars 2020,
Interpellation den 9 februari 2020.
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§109

Svar på 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 är besvarad.
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?”
Magne Hallberg (KD) svarar enligt följande:
”Svaren på Benny Halldins frågor är enligt följande:
1. Vad är nuläget i detta projekt?
Projekteringen av förskolan är stoppad i väntan på skolutredningen.
2. Hur mycket pengar har kommunen och dess bolag lagt ut till dags datum i
kostnader för projektering?
TBAB har idag kostnader på ca 850 000 kr.
Justerandes sign
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3. Vem betalar dessa kostnader?
Blir det byggnation hamnar det på hyran. Blir det ingen byggnation faktureras
kommunen dessa kostnader.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 60 den 20 februari 2020.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 12 mars 2020,
Interpellation den 10 februari 2020.
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§110

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martin Johansson (SD)
2020/89
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Martin
Johansson (SD).
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Om vi lär av historien så vet vi att odemokratiska krafter ständigt försökt
avhumanisera olika grupper som inte delar deras åsikter. Nazisterna i 1930-talets
Tyskland kallade t.ex. judar för kackerlackor och råttor.
Du har som liberal politiker medverkat till att vi har ett ”oppositionsråd” från ett
parti med rasism som en av sina bärande politiska idéer.
Du har också medverkat till att Martin Johansson (SD) fått representera Tjörns
kommun i högtider som 100-års jubileet av den allmänna rösträtten och i
uppvaktningar i Stockholm för ex. en bro vid Svanesund.
Från Martin Johansson (SD) har, i sin egenskap av 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen, skickat mail som uppmanar en annan kommunstyrelseledamot
att ”Sluta bete dig som ett svin”.
Som demokrat borde det vara en självklarhet att med kraft reagera mot en sådan
avhumanisering av en annan politiker. Det är också omöjligt att låta en politiker
med denna typ av människosyn och/eller omdöme få representera Tjörns kommun i
några officiella sammanhang.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur tänker du som kommunstyrelsens ordförande hantera Martin Johansson
(SD)´s kränkning av en annan kommunstyrelse ledamot?
2. Anser du att Martin Johansson (SD) är en lämplig person att företräda Tjörns
kommun i officiella sammanhang?
Justerandes sign
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3. Hur motiverar du din inställning?
4. Kommer Martin Johansson (SD) fortsättningsvis representera Tjörns kommun i
officiella sammanhang?”
Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
”1. Som kommunstyrelsens ordförande är jag bekymrad över den samtalston som
ofta förekommer inom politiken. Som svar på din fråga så har jag ingen möjlighet
att påföra disciplinåtgärder gentemot någon annan politiker. Men jag vill ta tillfället
i akt och säga att alla förtroendevalda, oavsett partitillhörighet, har ett ansvar att
uppträda på ett tillmötesgående och respektfullt sätt gentemot varandra och
tjänstepersoner i vår organisation.
2. Jag avstår från att kommentera enskilda förtroendevaldas lämplighet för sina
uppdrag. Oavsett vem som företräder Tjörns kommun; Sverigedemokrater,
Socialdemokrater, Liberaler, Moderater med mera så förutsätter jag att man agerar
och handlar utifrån Tjörns kommuns bästa.
3. Tjörns kommuns invånare utser sina förtroendevalda. Kommunfullmäktige väljer
därefter in dem till diverse uppdrag. Att göra bedömningar om deras lämplighet
ligger inte inom ramen för mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande.
4. Ja, eftersom kommunfullmäktige valt honom till 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 88 den 14 maj 2020.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 4 juni 2020,
Interpellation den 12 mars 2020.
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§111

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) om
opartiskhet
2020/169
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunfullmäktiges
ordförande Anders G Högmark (M) enligt följande:
”Bakgrund,
I ett antal tidningsartiklar och insändare har du under våren gått till starkt angrepp
på olika politiska partier i Tjörns kommunfullmäktige. Du har inte gjort det som
moderat politiker utan undertecknat insändarna som kommunfullmäktiges
ordförande.
I egenskap av kommunfullmäktiges ordförande är det av yttersta vikt att man agerar
för hela kommunfullmäktige och inte partiskt tar ställning för den ena eller andra
sidan.
När det gäller det politiska samarbetsklimatet har du från kommunfullmäktige
offentligt tagit upp och fördömt agerande från Socialdemokrater på Facebook. Du
har aktivt medverkat för att polisanmälningar gjorts. Anmälningar som av polisen
bedömts ointressanta och som omgående har lagts ner.
När det gäller olämpliga yttrande i kommunmail från Sverigedemokrater och
Moderater har du vägrat att offentligt uttala dig och skyllt på att du måste vara
partipolitiskt neutral.
Om inte en tydlig förklaring till dina partipolitiska ställningstagande ges kommer
detta att alvarligt skada förtroende för dig som kommunfullmäktiges ordförande.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur ser du som kommunfullmäktiges ordförande på din roll?
2. Varför för du en aktiv debatt på insändarsidor som kommunfullmäktiges
ordförande och inte som moderat kommunpolitiker?
3. Varför har du offentligt valt att agera mot exempelvis Christy Whiddon (S) och
inte mot Martin Johansson (SD)?”
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Interpellation den 3 juni 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) redovisar presidiets syn på
frågan. I kommunfullmäktiges arbetsordning anges vilka förtroendevalda en
interpellation kan ställas till. Fullmäktiges ordförande upptas inte i arbetsordningen
och presidiets förslag är därmed att interpellationen inte får ställas.
Beslutsgång
I kommunallagen (2017:725) 5 kap. 62 § anges att fullmäktige beslutar utan
föregående överläggning om en interpellation får ställas.
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas eller ej och finner att
den ej får ställas. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas.
Nej-röst för att interpellationen ska få ställas.
Omröstningsresultat
18 Ja röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej röster, (se omröstningsprotokoll).
4 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Presidiets förslag väljs, interpellationen får inte ställas.
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§112

Information: Eventuellt extrasammanträde 27 augusti 2020 för
behandling av motioner, kommunfullmäktiges arbetsordning och
näringslivsstrategi
Sammanfattning
Kommunfullmäktige informeras om ett eventuellt extrasammanträde den 27 augusti
2020 för behandling av tidigare beredda motioner, kommunfullmäktiges
arbetsordning och näringslivsstrategi. Om så sker kommer presidiet meddela detta
senast två veckor innan utsatt tid.
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

–

§ 104
Skolstruktur

närv ej tjg x

Ja

Nej

Avst

1 (2)
§ 105
Budget (1)

Ja

Nej

§ 105
Budget (2)
Avst

Ja

Nej

Avst

1. Bo Bertelsen

(m)

-

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1 (from § 97)

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

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

1

1

1

1

Robert Johansson

(m)

1

Yvonne Andersson

(m)

1 (tom § 96)

Kerstin Möller

(-) fd (m)

Daniel Magnusson
9. Robert Bull

1

1

1

-

(m)

-

(v) fd (c)

1

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

X (tom § 103)

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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)

-

Hans Kristensson

(l)

X

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

1

1

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

X (tom § 104)

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

17. Magne Hallberg

34

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 104
Skolstruktur

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 105
Budget (1)

Avst

Ja

Nej

§ 105
Budget (2)

Avst

Ja

Nej

Avst

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1 (tom § 105)

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1 (from § 106)

Helena Jonsson

(s)

X

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

1

1

1

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Elisabeth Halvors (mp)

1

1

1

1

1

1

32. Anna Wängborg

33. Martin Johansson

(sd)

1 (tom § 107)

34. Rikard Simensen

(sd)

-

35. Thord Jansson

(sd)

1

36. Christer Olsson

(sd)

-

Zaid Liveland

(sd)

1 (tom § 107)

1

1

1

Jenn Johansson

(sd)

1 (from § 101)

1

1

1

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

-

39. Magnus Gullbrandsson (tp)
40. Andreas Hansson

1

1

1

1

1

1

1

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

1

1

1

1

Christofer Nicklasson

(tp)

X

Summa:

41

21

15
35

5

21

20

0

17

4
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

–

§ 111
Interpellation

närv ej tjg x

Ja

Nej

1. Bo Bertelsen

(m)

-

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1 (from § 97)

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

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

1

1

Robert Johansson

(m)

1

Yvonne Andersson

(m)

1 (tom § 96)

Kerstin Möller

(-) fd (m)

Daniel Magnusson
9. Robert Bull

-

(v) fd (c)

1

1

1

10. Georg Strömbom

(c)

1

Frank Holvik

(c)

X (tom § 103)

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

15. Inga-Lill Hast

(l)

-

16. Peter Andersson

(l)

1

1

Ewa-Lena Svensson

(l)

1

1

Lennart Rosén

(l)

-

Hans Kristensson

(l)

X

(kd)

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

1

1

Dan Gustafsson

(kd)

-

Jörgen Myrberg

(kd)

X (tom § 104)

20. Benny Andersson

(s)

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

17. Magne Hallberg

Avst

-

(m)

1 (2)

1

36

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 111
Interpellation

närv ej tjg x

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1 (tom § 105)

27. Annica Johansson

(s)

-

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

1 (from § 106)

Helena Jonsson

(s)

X

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

30. Tuula Visala Karlsson (v)

-

Thomas Collberg

(v)

1

vakant

(v)

-

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)
32. Anna Wängborg

1

(mp)

1

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

Elisabeth Halvors (mp)

-

1

1

1
1

(sd)

1 (tom § 107)

34. Rikard Simensen

(sd)

-

35. Thord Jansson

(sd)

1

36. Christer Olsson

(sd)

-

Zaid Liveland

(sd)

1 (tom § 107)

Jenn Johansson

(sd)

1 (from § 101)

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

-

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

Robert Berntsson

(tp)

-

Peter Gustavsson

(tp)

1

Christofer Nicklasson

(tp)

X

41

Avst

1

33. Martin Johansson

Summa:

2 (2)

1

1
1

1

18

17
37

4

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

