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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av protokollsjusterare

Beslut
Kommunfullmäktige utser Bengt-Arne Andersson (S) och Benny Andersson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Begäran om entledigande från Henry Hermansson (C) från uppdraget som 
suppleant i Tjörns Bostads AB och styrelseledamot tillika förste vice ordförande i 
Tjörns Måltids AB

- Begäran om entledigande från Mikael S Andersson (M) från uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden

- Begäran om entledigande från Marie Karlsson (KD) från uppdraget som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden

- Val av ledamot i Nordiska Akvarellstiftelsen
- Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (M)
- Val av suppleant i Tjörns Bostads AB (C)
- Val av styrelseledamot tillika förste vice ordförande i Tjörns Måltids AB (C)

Utgår:

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

- Svar på interpellation från Benny Andersson (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) angående underskott i 
va-verksamheten

- Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om kommunens 
slamtaxa

- Svar på interpellation från Benny Andersson (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) angående miljötillsyn

- Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Lars Carlsson (M) avseende beslut om kulturhus ska byggas vid Dunkavlemyren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Begäran om entledigande från Henry Hermansson (C) från 
uppdraget som suppleant i Tjörns Bostads AB och styrelseledamot 
tillika förste vice ordförande i Tjörns Måltids AB

2019/32

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Henry Hermansson (C) från följande uppdrag:

- Suppleant i Tjörns Bostads AB
- Styrelseledamot tillika förste vice ordförande i Tjörns Måltids AB

Sammanfattning
Henry Hermansson (C) har begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 23 januari 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Likvidation av bolaget Västfem AB samt donation av kvarvarande 
kapital till Fiskbranschens Riksförbund

2017/263

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Tjörns kommun stöder påbörjad avveckling och likvidation av bolaget Västfem 
AB.

2. Tjörns kommun förordar att likvidation genomförs vid enligt gällande 
regelverk, förslagsvis vid nästkommande bolagstämma.

3. Tjörns kommuns beslutar att vid likvidation lyfta sin andel av kvarvarande 
kapital.

4. Lyft kapital från genomförd likvidation av Västfem AB skall användas till att 
stödja lokala initiativ som främjar fiskenäringen i kommunen.

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
2001 beslutade Tjörns kommun att gå in i utvecklingsbolaget Västfem AB med en 
ägarandel om 25,5 procent (510 aktier), totalt 402 900 kr. Målet med kommunens 
ägande var ”att aktivt medverka till att utveckla det specifikt marint 
livsmedelsinriktade näringslivet på Klädesholmen och i kommunen”. Förutom 
kommunen, ägs företaget sedan juni 2001 av 14 olika företag i fiskenäringen.

På bolagstämman i våras föreslogs bolaget avvecklas genom likvidation på grund 
av bristande intresse från delägarna samt att kvarvarande medel doneras till 
Fiskbranschens Riksförbund med syfte att användas för främjandet av 
sillkonsumtion.

En frivillig likvidation kan beslutas av bolagstämman under förutsättning att vissa 
krav uppfylls. Dessa har till fullo ej följts fullt ut. Däremot finns inget egenintresse 
från kommunen att fortsätta företagets verksamhet om näringen inte finner det 
intressant att fortsätta. Därför föreslås att Tjörns kommun stödjer fortsatt arbete för 
avveckling enligt gällande regelverk men att vi motsätter oss donationen av 
kvarvarande medel då syfte med Tjörns ägarandel är att stödja fiskenäringen i 
kommunen i allmänhet och på Klädesholmen i synnerhet. Genom att lyfta vår 
ägarandel att vi säkerställa att så sker med innevarande medel.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 3 den 10 januari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 238 den 12 december 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-12-05
Protokoll från Västfem AB bolagstämma 2018-06-07

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

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Revidering av valnämndens reglemente

2018/226

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att valnämndens reglemente revideras så att samtliga 
partier som är representerade i kommunfullmäktige också ska vara representerade i 
valnämnden.

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
Efter beslut i en motion om valnämndens sammansättning beslutades att de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige också ska vara representerade i 
valnämnden. Som en konsekvens av det beslutet behöver valnämndens reglemente 
revideras.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 4 den 10 januari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 239 den 12 december 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-11-30
Valnämndens reglemente.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Val av ledamot/ersättare till Samordningsförbundet Älv & Kust 
styrelse samt val av gemensam revisor för kommunerna Ale, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja Susanne Landgren (M) till ledamot/ersättare i Samordningsförbundet Älv 
och Kust styrelse.

2. Välja Björn Brogren (S) till gemensam revisor för kommunerna Ale, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och Öckero.

3. Bordlägga eventuellt val av ersättare tillhörande samverkansgruppen Tjörns 
framtid.

Sammanfattning
Tjörns kommun ska välja en ledamot/ersättare till Samordningsförbundet Älv & 
Kust styrelse. Samordningsförbundet har bildats mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västa Götalandsregionen samt kommunerna Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn. Kommunerna ska även utse en gemensam revisor. 
Föreslagen revisor är Björn Brogren (S) från Kungälvs kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska välja Susanne Landgren 
(M) till ledamot/ersättare i Samordningsförbundet Älv och Kust styrelse.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
samordningsförbundets förslag till gemensam revisor Björn Brogren (S) samt 
bordlägga ett eventuellt val av ersättare tillhörande samverkansgruppen Tjörns 
framtid,
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Begäran om entledigande från Olof Kjellström (C) från uppdraget 
som revisor i Tjörns kommun

2019/4

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Olof Kjellström (C) från uppdraget som 
lekmannarevisor i den kommunala revisionen för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Olof Kjellström (C) har begärt entledigande från samtliga revisionsuppdrag i 
kommunen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 3 januari 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Val av revisor (C)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Henry Hermansson (C) till lekmannarevisor i den 
kommunala revisionen för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Olof Kjellström (C) har entledigats från uppdraget som lekmannarevisor i den 
kommunala revisionen. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 6 den 24 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
George Strömbom (C) föreslår Henry Hermansson (C) som lekmannarevisor i den 
kommunala revisionen för mandatperioden 2019-2022.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Val av suppleant i Tjörns Bostads AB (S)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rikard Larsson (S) till suppleant i Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning
Mats Simonsson (S) har entledigats från uppdraget som suppleant i Tjörns Bostads 
AB. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 118 den 19 september 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) som suppleant i Tjörns Bostads 
AB.
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Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Val till direktionen i Tolkförmedling Väst (1+1)

2018/109

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer till direktionen i Tolkförmedling Väst:

Ledamot
Gun Alexandersson Malm (L)

Ersättare
Christy Whiddon (S)

Sammanfattning
Tjörns kommun ska utse en ledamot och en ersättare till direktionen i 
Tolkförmedling Väst.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår Gun Alexandersson Malm (L) som ledamot i 
direktionen.

Benny Andersson (S) föreslår Christy Whiddon (S) som ersättare i direktionen.
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Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Val till ägarråd, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (1+1)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer till Södra Bohuläns 
räddningstjänstförbunds ägarråd:

Ledamot
Anders G Högmark (M)

Ersättare
Benny Andersson (S)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbunds ägarråd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår Anders G Högmark (M) som ordinarie ledamot i 
ägarrådet.

Benny Halldin (S) föreslår Benny Andersson (S) som ersättare i ägarrådet.
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Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Val av ombud vid bolagsstämma i Tjörns Kommunala Förvaltnings 
AB

2019/5

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 Gun 
Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande Percy Karlsson i 
andra hand.

3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Gun Alexandersson 
Malm och Percy Karlsson två i förening. Fullmakt för Gun Alexandersson Malm 
respektive Percy Karlsson 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
Anders G Högmark (M) föreslår att kommunfullmäktige ska följa föregående års 
nominering och välja kommunfullmäktiges presidium till ombud.

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Anders G Högmarks 
(M) förslag till beslut.
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§13

Val av ombud vid bolagsstämma i SOLTAK AB

2019/5

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 Gun 
Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande Percy Karlsson i 
andra hand.

3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Gun Alexandersson 
Malm och Percy Karlsson två i förening. Fullmakt för Gun Alexandersson Malm 
respektive Percy Karlsson 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
Anders G Högmark (M) föreslår att kommunfullmäktige ska följa föregående års 
nominering och välja kommunfullmäktiges presidium till ombud.

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Anders G Högmarks 
(M) förslag till beslut.
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§14

Val av ombud vid bolagsstämma i Renova AB och Renova Miljö AB

2019/5

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark befullmäktigas att 
företräda Tjörns kommun som ägare vid bolagsstämmor i Renova AB och 
Renova Miljö AB.

2. Vid förhinder ersätts Anders G Högmark av 1:e vice ordföranden Gun 
Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordföranden Percy Karlsson i 
andra hand.

3. Skriftlig fullmakt för Anders G Högmark undertecknas av Gun Alexandersson 
Malm och Percy Karlsson två i förening. Fullmakt för Gun Alexandersson Malm 
respektive Percy Karlsson 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. 

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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders G Högmark (M) föreslår att kommunfullmäktige ska följa föregående års 
nominering och välja kommunfullmäktiges presidium till ombud.

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Anders G Högmarks 
(M) förslag till beslut.
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§15

Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma

2019/5

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 Gun 
Alexandersson Malm i första hand och av 2:e vice ordförande Percy Karlsson 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
Anders G Högmark (M) föreslår att kommunfullmäktige ska följa föregående års 
nominering och välja kommunfullmäktiges presidium till ombud.

Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Anders G Högmarks 
(M) förslag till beslut.
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§16

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om kommunens 
inköp- och upphandlingspolicy

2018/457

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om kommunens inköp- och upphandlingspolicy.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 
Den 19 maj 2016 beslöt Tjörns kommunfullmäktige att anta en ny Inköps- och 
upphandlingspolicy.

I protokollet stå bland annat:

§ 106 Antagande av inköps- och upphandlingspolicy 

2015/238 Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
..
2. Anta inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (L) och Robert Johansson 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

I den antagna policyn kan vi bland annat läsa följande:

4. Ansvar och uppföljning

Kommunfullmäktige ansvarar för att strategiskt styra och följa upp inköpsprocessen 
inom kommunen samt beslutar om inköps- och upphandlings- policy.

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp kommunens totalekonomi. 
Kommunstyrelsen utfärdar riktlinjer till inköps- och upphandlings- policy.

Respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att verksamheten följer inköps- 
och upphandlingspolicyn samt gällande riktlinjer. 
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Kommunchef och respektive förvaltningschef ansvarar för att inköpspolicy och 
riktlinjer implementeras och integreras i förvaltningens rutiner och internkontroll.

Alla som företräder kommunen har en skyldighet att känna till och följa de styrande 
dokumenten för inköp och upphandling. 

Upphandlingsansvarig har det yttersta ansvaret och beslutar i samband med inköp 
och upphandling om vilka strategier som ska leda till att uppsatta mål i denna 
policy uppnås.

Upphandlingsansvarig ansvarar för och beslutar kring de rutiner som ska gälla i 
samband med rapportering och uppföljning över att målen i denna policy uppnås. 
Uppföljning ska inriktas på kvantifierbara och mätbara tal som har inriktning och 
sikte på att finna förbättringspotentialer. 

I de av Kommunstyrelsen antagna riktlinjerna kan man läsa att:

6.2 Fastställd rutin för uppföljning och återrapportering 
Uppföljning med återrapportering till kommunstyrelsen ska ske tertialvis och 
redovisas vid delårsbokslut samt årsbokslut. 

Uppföljning ska bl.a. innefatta mätning av avtalstrohet gentemot tecknade 
ramavtal, och statistik gällande antal leverantörer och antal fakturor. 

Fastställd rutin
Redovisningsansvarig och Upphandlingschef upprättar en rapportmall att gälla 
lika för samtliga förvaltningar. 

Upphandlingsenheten genomför den grundläggande analysen gällande 
inköpsvolymer kopplat till befintliga ramavtal samt gör en sammanställning på en 
övergripande nivå för vidare analys av verksamhetsansvariga.
Rapporten redovisas till Kommunstyrelsen samt respektive nämnd och styrelse.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Hur har den ovannämnda uppföljningen fungerat?
2. Vad har du som högste politiskt ansvarig under det senaste året gjort för att följa 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens beslut?
3. Vad kommer du som högste politiskt ansvarig göra för att följa 

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens beslut?”

Martin Johansen (L) svarar enligt följande:

”1. Hur har den ovannämnda uppföljningen fungerat?

Kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer som 
beslutades om i maj 2016 innebar ett utökat uppdrag gentemot tidigare 
styrdokument. Detta påpekades också från förvaltningen då det nya förslaget 
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antogs. Det framgick av den tidigare policyn för inköp och upphandling att en 
systematisk och strukturerad uppföljning av avvikelser från policy och riktlinjer, 
regelbundet skulle återrapporteras för vidare analys och identifikation av 
förbättringsmöjligheter. Denna uppföljning bestod bland annat av mätning av 
avtalstrohet gentemot tecknade ramavtal. 
Förvaltningen har i dagsläget inte resurser för att arbeta fram rutiner och genomföra 
mätningar av ramavtalstrohet då detta är ett omfattande och inte helt oproblematiskt 
arbete. Detta påtalades till KSAU i mars 2018 varav förvaltningen fick uppdraget 
att ”framta förslag på förändringar i policyn inför arbetsutskottets sammanträde i 
september”. I september återkom förvaltningen med ett förslag till reviderad policy 
samt riktlinjer vars ambitionsnivå bättre inrymdes inom befintliga resurser inom 
förvaltningen. I november 2018 antog kommunfullmäktige en ny policy där bland 
annat kravet på ”systematisk och strukturerad uppföljning av avvikelser” tagits bort.
Enligt tjänsteutlåtande föreslås denna uppföljning istället vid behov ske inom ramen 
för kommunens löpande arbete med interna kontroll.

2. Vad har du som högste politiskt ansvarig under det senaste året gjort för att följa 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens beslut?

När det gäller kommunens inköps- och upphandlingspolicy har jag varit med och 
beslutat om en revidering av policyn som innebär att den nya policyn för inköp- och 
upphandling bättre harmoniserar med tillgängliga resurser inom förvaltningen. 
Därigenom tillsett att ambitionerna i policyn bättre överensstämmer med 
tillgängliga resurser och produktionsmedel. 

3. Vad kommer du som högste politiskt ansvarig göra för att följa 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens beslut?

Nästa steg specifikt kopplat till inköps- och upphandlingsprocessen blir att tillse att 
kommunstyrelsen även fattar beslut om reviderade riktlinjer anpassade till den 
nyligen reviderade policyn. Därtill som alltid följa förvaltningens arbete, bland 
annat genom kommunens interna kontrollarbete.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 166 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 6 december 2018,
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§17

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) avseende beslut i 
fullmäktige om kulturhus ska byggas vid Dunkavlemyren

2019/10

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Benita Nilsson (L) avseende beslut i fullmäktige om kulturhus ska bygas 
vid Dunkavlemyren:

”Du har offentligt via socialmedier meddelat till kommunanställda inom din 
förvaltning samt till allmänheten att fullmäktige har beslutat bygga ett nytt 
kulturhus eller motsvarande byggnad vid Dynkavlemyren, Skärhamn.
Det är viktigt att ledande politiker inte vilseleder kommunens personal.

Min fråga blir därmed:
-Är det korrekt att fullmäktige har beslutat att bygga ett nytt kulturhus eller 
motsvarande byggnad vid Dynkavlemyren, Skärhamn”

Beslutsunderlag
Fråga den 10 januari 2019.
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§18

Fråga från Benny Andersson (S) ställd till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) om En Mötesplats 
över generationerna

2019/22

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en fråga ställd till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Benita Nilsson (L) om En Mötesplats över generationerna:

”Bakgrund: Den 23 december 2018 skrev du på ”Dags för nya Saga” gruppens 
Facebook sida:

”En härlig julklapp till oss alla!!!

Kommunfullmäktige har beslutat att säga ja till att bygga "En Mötesplats över 
generationerna" med ett särskilt fokus på barn och unga och en plattform för 
samhällsutveckling. Ni känner säkert igen det. Det är innehållet i "Nya Saga". 
Samma koncept. Inget är ändrat.

Bakom beslutet står de grönblå partierna (L, nya m, KD, C, Mp). Dessutom V och 
SD.

Platsen är ändrad, till närheten av Dunkavlemyren. Starta vid kommunhuset. Gå upp 
mot Dunkavlemyren med kommunhuset på höger sida. En bit upp i backen skall det 
ligga. Främsta orsaken till att det flyttas är att det bedöms att byggnaden blir färdig 
betydligt tidigare. Här har planarbetet kommit långt, medan det på Sagatomten inte 
har startats. Sagatomten och Deltahuset kommer att bli lediga för andra ändamål 
framöver.

Jag önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt 2019. Tack för ert stöd. Detta är 
fortsatt viktigt! Vi behöver era tankar framöver.

För Nya Saga gruppen

Benita Nilsson
Ordf i kultur- och fritidsnämnden”

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Då jag varit närvarande på KF de senast åren och jag tydligen missat detta beslut 
blir min Min fråga till Kultur och Fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson:

På vilket kommunfullmäktigemöte är det som du refererar i texten ovan till?”

Beslutsunderlag
Fråga den 14 januari 2019.
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§19

Fråga från Benny Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om En Mötesplats över 
generationerna

2019/23

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om En Mötesplats över generationerna:

”Bakgrund: Den 23 december 2018 skrev ordförande i Fritid och Kulturnämnden på 
”Dags för nya Saga” gruppens Facebook sida:

”En härlig julklapp till oss alla!!!

Kommunfullmäktige har beslutat att säga ja till att bygga "En Mötesplats över 
generationerna" med ett särskilt fokus på barn och unga och en plattform för 
samhällsutveckling. Ni känner säkert igen det. Det är innehållet i "Nya Saga". 
Samma koncept. Inget är ändrat.

Bakom beslutet står de grönblå partierna (L, nya m, KD, C, Mp). Dessutom V och 
SD.

Platsen är ändrad, till närheten av Dunkavlemyren. Starta vid kommunhuset. Gå upp 
mot Dunkavlemyren med kommunhuset på höger sida. En bit upp i backen skall det 
ligga. Främsta orsaken till att det flyttas är att det bedöms att byggnaden blir färdig 
betydligt tidigare. Här har planarbetet kommit långt, medan det på Sagatomten inte 
har startats. Sagatomten och Deltahuset kommer att bli lediga för andra ändamål 
framöver.

Jag önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt 2019. Tack för ert stöd. Detta är 
fortsatt viktigt! Vi behöver era tankar framöver.

För Nya Saga gruppen

Benita Nilsson
Ordf i kultur- och fritidsnämnden”
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Då jag varit närvarande på KF de senast åren och jag tydligen missat detta beslut 
blir min Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen,

Vet du, Martin Johansen på vilket kommunfullmäktigemöte som det här beslutet är 
taget?”

Beslutsunderlag
Fråga den 14 januari 2019.
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§20

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om oppositionsrådet även 
företräder vänsterpartiet

2019/12

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om oppositionsrådet även företräder vänsterpartiet:

”Bakgrund:

Du har agerat så att oppositionsrådsuppdraget tillfallit Martin Johansson (SD).
Oppositionsrådet skall normalt vara främste politisk företrädare för oppositionen.

Tjörnpartiet företrädes inte av Martin Johansson (SD) inte heller företräder Martin 
Johansson (SD) Socialdemokraterna eller de 3 fria moderaterna.  17 ledamöter har 
inte valt att bli företrädda av SD.

Frågan uppkommer vem i oppositionen företräder Martin Johansson (SD) förutom 
tre SD ledamöter.

Frågan blir således:

- Företräder Martin Johansson(SD) som oppositionsråd även Vänsterpartiet?”

Beslutsunderlag
Fråga den 11 januari 2019.
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§21

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
ordförande i Tjörns Bostads AB, Rolf Persson (KD) om 
investeringar TBAB 2019-2023

2019/20

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till ordförande i Tjörns 
Bostads AB Rolf Persson (KD) om investeringar i bolaget 2019-2023:

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 
Den 13 december november 2019 beslöt kommunfullmäktige, utan föregående 
beredning i Kommunstyrelsen, om en investeringsram för Tjörns Bostads AB på: 

”Följande tillägg görs till investeringsbudgeten i de grönblåas förslag till budget 
2019:

Investeringar Tjörns Bostads AB 
· 2019                      29,5 mkr 
· 2020                      44,5 mkr 
· 2021                      63,5 mkr 
· 2022                      50,0 mkr 
· 2023                        6,0 mkr”

Totalt 193,5 mkr för de kommande 5 åren. Detta gjordes utan att kommunen 
behöver se över sitt lånebehov för kommande år.

Då kommunen står inför betydande behov av nya byggnader inom äldreomsorg, 
skola och inte minst att bygga nya hyreslägenheter för våra ungdomar och 
trygghetsboende för våra äldre är det viktigt att kommunfullmäktige på ett 
transparent sätt kan se och bedöma bostadsbolagets prioriteringar.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Vad ryms inom den beslutade investeringsvolymen för Tjörns Bostads AB?
2. Vilka projekt prioriteras högst under 2019 för Tjörns Bostads AB?
3. Vilka projekt prioriteras högst under 2020 för Tjörns Bostads AB?
4. Vilka projekt prioriteras högst under 2021 för Tjörns Bostads AB?
5. Vilka projekt prioriteras högst under 2022 för Tjörns Bostads AB?
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6. Vilka projekt prioriteras högst under 2023 för Tjörns Bostads AB?
7. Hur skall dessa investeringar klaras utan att nya lån tas upp i Tjörns Bostads AB 

med Tjörns kommun som garant?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 17 januari 2019.
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§22

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kultur- 
och fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) om En 
Mötesplats över generationerna

2019/19

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) om En Mötesplats över 
generationerna.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund,

Dagen innan jul skrev du på ”Dags för nya Saga” gruppens Facebook sida:

”En härlig julklapp till oss alla!!!

Kommunfullmäktige har beslutat att säga ja till att bygga "En Mötesplats över 
generationerna" med ett särskilt fokus på barn och unga och en plattform för 
samhällsutveckling. Ni känner säkert igen det. Det är innehållet i "Nya Saga". 
Samma koncept. Inget är ändrat.

Bakom beslutet står de grönblå partierna (L, nya m, KD, C, Mp). Dessutom V och 
SD.

Platsen är ändrad, till närheten av Dunkavlemyren. Starta vid kommunhuset. Gå upp 
mot Dunkavlemyren med kommunhuset på höger sida. En bit upp i backen skall det 
ligga. Främsta orsaken till att det flyttas är att det bedöms att byggnaden blir färdig 
betydligt tidigare. Här har planarbetet kommit långt, medan det på Sagatomten inte 
har startats.

Sagatomten och Deltahuset kommer att bli lediga för andra ändamål framöver.

Jag önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt 2019.

Tack för ert stöd. Detta är fortsatt viktigt!

Vi behöver era tankar framöver.
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För Nya Saga gruppen

Benita Nilsson
Ordf i kultur- och fritidsnämnden”

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Vilka aktiviteter planerar Tjörns kommun att genomföra under 2019 för att 
realisera projektet "En Mötesplats över generationerna"?

2. Vilka kostnader (interna som externa) kommer att belasta Tjörns kommun under 
2019 för att realisera projektet "En Mötesplats över generationerna"?

3. Var i budgetbeslutet för 2019 finns utrymmet för att täcka de kostnader som 
kommer att belasta Tjörns kommun under 2019 för att realisera projektet "En 
Mötesplats över generationerna"?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 17 januari 2019.
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§23

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson 
(TP) om beslut att ett nytt kulturhus inte skall uppföras

2018/527

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om beslut 
att ett nytt kulturhus inte skall uppföras.

Motionens innehåll

”Tjörns kommun har inte ekonomiska resurser med nuvarande skattesats att 
genomföra en byggnation av ett nytt kulturhus i Skärhamn. Vi anser att majoritetens 
försök att byta namn på kulturhusprojektet till ”Mötesplats över generationerna” 
etc. är försök att maskera det verkliga syftet med projektet. Vi anser att är det är de 
lagstadgade kommunala kärnverksamheterna som skola, äldrevård som skall 
prioriteras.

Med bakgrund av ovan anser vi att fullmäktige i Tjörn skall besluta:

1. Att ingen projektering och byggnation av nytt kulturhus eller byggnad med 
motsvarande funktion skall ske under mandatperioden 2018-2022.

2. Att ge förvaltningarna i uppdrag att omgående stoppa all projektering avseende 
att anlägga ett nytt kulturhus eller byggnad med motsvarande funktion i 
Skärhamn.”

Beslutsunderlag
Motion den 13 december 2018.

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

Information om föreslagen hotelletablering i Södra Hamnen, 
Skärhamn

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige tar del av information från företrädare för den föreslagna 
hotelletableringen i Södra Hamnen, Skärhamn – Conventibus AB. Ärendet 
avseende hotellets fortsatta del i detaljplan för Södra Hamnen ligger för behandling 
i kommunstyrelsens arbetsutskott.
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§25

Begäran om entledigande från Mikael S Andersson (M) från 
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

2019/27

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Mikael S Andersson (M) från uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Mikael S Andersson (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 16 januari 2019.
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§26

Begäran om entledigande från Marie Karlsson (KD) från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2019/30

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Marie Karlsson (KD) från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Marie Karlsson (KD) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 17 januari 2019.
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§27

Val av ledamot i Nordiska Akvarellstiftelsen

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders G Högmark (M) till ledamot i styrelsen för 
Nordiska Akvarellstiftelsen för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Tjörns kommun ska utse en ledamot i styrelsen för Nordiska Akvarellstiftelsen. 
Stiftelsens styrelse utgörs av en representant för stiftarna Tjörns kommun och 
Nordiska Akvarellsällskapet samt ytterligare en representant för Västra 
Götalandsregionen och varje nordiskt land.
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§28

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (M)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Håkan Bergstam (M) till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Mikael S Andersson (M) har entledigats från uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 25 den 24 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Håkan Bergstam (M) som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.
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§29

Val av suppleant i Tjörns Bostads AB (C)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Karin Mattsson (C) till suppleant i Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning
Henry Hermansson (C) har entledigats från uppdraget som suppleant i Tjörns 
Bostads AB. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 3 den 24 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
George Strömbom (C) föreslår Karin Mattsson (C) som suppleant i Tjörns Bostads 
AB.
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§30

Val av styrelseledamot tillika förste vice ordförande i Tjörns Måltids 
AB (C)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Irene Gustavsson (C) till styrelseledamot tillika förste 
vice ordförande i Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning
Henry Hermansson (C) har entledigats från uppdraget som styrelseledamot tillika 
förste vice ordförande i Tjörns Måltids AB. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 3 den 24 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
George Strömbom (C) föreslår Irene Gustavsson (C) som styrelseledamot tillika 
förste vice ordförande i Tjörns Måltids AB.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

   

           

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1          

2.  Lars Carlsson (m) -          

3.  Susanne Landgren (m) -          

4.  Anders G Högmark (m) 1          

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1          

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

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1          

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

1          

     Robert Johansson (m) 1          

     Yvonne Andersson (m) 1          

    Martin Tellblom    (-) fd (m) -          

     Kerstin Möller               (m) -          

9.  Robert Bull  (c) -          

10.  Georg Strömbom (c) 1          

       Frank Holvik (c) 1          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1          

12. Benita Nilsson (l) 1          

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1          

14. Gunnemar Olsson (l) 1          

15. Inga-Lill Hast (l) -          

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1          

      Lennart Rosén (l) x          

      Hans Kristensson (l) 1          

17. Magne Hallberg (kd) 1          

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1          

19. Rolf Persson (kd) 1          

      Dan Gustafsson (kd) x          

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) 1          

21. Rosalie Sanyang (s) 1          

22. Rikard Larsson (s) 1          

23. Christy Whiddon (s)  1          
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 2 (2) 

Ledamöter närv tjg         1
närv ej tjg  x 

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

24. Benny Halldin (s) 1 

25. Maud Hultberg (s) 1 

26. Jan Berndtsson (s) 1 

27. Annica Johansson (s) 1 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 

      Anette Johannessen (s) - 

      Oscar Andersson (s) - 

      Birgitta Bengtsson (s) - 

John Sporrong (s) x 

Bert-Inge Nordberg (s) x 

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 

30. Percy Karlsson (v) 1 

Tuula Visala Karlsson (v) x 

Thomas Collberg (v) x 

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

1 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 

      Anders Backensved    (mp) - 

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) - 

33. Martin Johansson (sd) 1 

34. Rikard Simensen (sd) 1 

35. Thord Jansson (sd) - 

36. Christer Olsson (sd) - 

Zaid Liveland (sd) 1 

Karin Weismark (sd) - 

37. Gert Kjellberg (tp) 1 

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1 

40. Andreas Hansson (tp) 1 

41. Veronicka Eriksson (tp) 1 

Robert Berntsson (tp) - 

Peter Gustavsson (tp) - 

Christofer Nicklasson (tp) x 

Summa: 40 
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