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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§91

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Bo Bertelsen (M) och Rosalie Sanyang (S) att
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§ 92

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

Val av styrelseledamot i SOLTAK AB
Val av suppleant i SOLTAK AB

Tillägg:
-

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (L) om vem som har beslutat utreda en ny storskola eller liknande med
placering i Skärhamn
Begäran om entledigande från Lena Andersson (S) från uppdraget som ersättare i
Tjörns Hembygdsförening
Begäran om entledigande från Anders G Högmark (M) från uppdraget som
ledamot i ägarrådet för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Val av ledamot till ägarrådet för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att ärende 12 ”Val av styrelseledamot i SOLTAK AB”
ska utgå från dagordningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska utgå eller kvarstå och finner att det ska kvarstå på
dagordningen. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska kvarstå på dagordningen.
Nej-röst för att ärendet ska utgå från dagens sammanträde.
Omröstningsresultat
20 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
21 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§93

Aktuella domar
Beslut
Kommunfullmäktige anteckningar till protokollet att informationen har lämnats.
Sammanfattning
Kommunjurist Elisabet Ahlin informerar kommunfullmäktige om aktuella
domar/beslut som inkommit till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

-

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg 2019-02-21 avseende
kommunstyrelsens beslut 2018-02-08 (Fråga om arrende på fastighet vid
Koholmen). Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

-

Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg 2019-02-25 avseende
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 24 januari 2019 (Fastställande av
dagordning). Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

-

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg 2019-03-01 avseende
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-11-12 (Önskemål om hanteringen
av restaurangpråmen Haddock i Södra hamnen). Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§94

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg kvartal 4 2018
2019/68
Beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 4 2018 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och 9 § LSS.
Kommunen hade 4 ej verkställda beslut att rapportera. 1 gällde kontaktfamilj,
beslutsdatum 2018-04-05, 1 gällde boendestöd, beslutsdatum 2018-07-29, och 2
gällde permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, beslutsdatum 201809-21 samt 2018-09-24.
Fördelning över kön: 3 kvinna, 1 man.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 44 den 7 mars 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 28 den 21 februari 2019,
Socialnämnden, § 11 den 30 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 februari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§95

Revidering av reglementet för Pensionärsrådet
2019/91
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.

Anta förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet.

2.

Reglementet gäller från och med 2019-03-01.

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 beslutade den 17 maj 2018 (KF § 75) att
samhällsbyggnadsnämnden inrättas och att nämndens ansvarsområden överflyttas
från kommunstyrelsen.
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut behöver reglementet för
pensionärsrådet revideras. Förslag till reviderat reglemente har upprättats för
antagande av fullmäktige.
Revideringen innebär att under rubrikerna ”Syfte” och ”Rådets sammansättning”
har ”kommunstyrelsen” ersatts med ”samhällsbyggnadsnämnden”.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 45 den 7 mars 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 29 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2019,
Förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§96

Revidering av reglementet för Rådet för funktionshinder
2019/90
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.

Anta reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor.

2.

Det reviderade reglementet gäller från och med 2019-03-01.

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 beslutade den 17 maj 2018 (KF § 75) att
samhällsbyggnadsnämnden inrättas och att nämndens ansvarsområden överflyttas
från kommunstyrelsen.
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut behöver reglementet för rådet
för funktionshinderfrågor revideras. Förslag till reviderat reglemente har upprättats
för antagande av fullmäktige.
Revideringen innebär att under rubrikerna ”Syfte” och ”Rådets sammansättning”
har ”kommunstyrelsen” ersatts med ”samhällsbyggnadsnämnden”.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 46 den 7 mars 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 30 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2019,
Förslag till reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§97

Återremitterat ärende: Direktanvisning av del av Rönnäng 1:539,
Getryggen
2011/412
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att göra en ny utvärdering
av den aktuella fastigheten Rönnäng 1:539, Getryggen.
Barnkonventionen
Förvaltningen gör bedömningen att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller
på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
År 2011 lämnade Lilla Getryggens Marina AB (exploatören) in en intresseanmälan
om att köpa mark/vatten av Tjörns kommun (bilaga 2). Det aktuella området uppgår
till ca 1,8 ha bestående till största delen av vatten samt en mindre del berg. Området
är i gällande detaljplan, i den del som avser vatten, utlagt som skyddsvärt
vattenområde och i den del som berör berg, utlagt som allmän plats natur.
Exploatören har för avsikt att pröva möjligheten att genom ändring av detaljplanen
kunna exploatera området till hamnverksamhet för småbåtar.
Den 10 oktober 2012 gav samhällsbyggnadsnämnden starttillstånd för planarbete
omfattande bland annat det område som exploatören önskar förvärva. Arbetet med
detaljplanen pausades under 2013 i väntan på framtagande av underlag för
planering av småbåtshamnar på Tjörn. Detta stod klart sommaren 2014 varpå
detaljplanearbetet återupptogs. I det återupptagna detaljplanearbetet har flertalet
utredningar genomförts. Det planeras att samrådsförfarande ska genomföras sista
kvartalet 2018 varvid allmänhet och sakägare inbjuds att delta.
Fullmäktige beslutade 20 oktober 2016 att genomföra försäljning till ett pris om 20
kr/kvadratmeter. Beslutet upphävdes av förvaltningsrätten 2017-03-03 som ansåg
att beslutet innebar att kommunen lämnat ett individuellt riktat stöd i strid med 2
kap 8 § kommunallagen (1991:900). En ny värdering har därefter genomförts varpå
ärendet behandlas på nytt.
Kommunfullmäktige har att avgöra om kommunen ska sälja del av fastigheten samt
till vilket pris.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 47 den 7 mars 2019,
Kommunstyrelsen, § 129 den 6 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 132 den 14 juni 2018,
Kommunstyrelsen, § 105, den 17 maj 2018,
Kommunfullmäktige, § 178 den 20 oktober 2016.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 25 februari 2019,
Värdeutlåtande avseende Rönnäng 1:539, 2018-03-14,
Intresseanmälan köp av mark från Lilla Getryggens Marina AB, 2011-10-25,
Tjänsteutlåtande återuppstart av arbetet med detaljplan för marina, bostäder och
verksamheter norr om Stansvik Aröd detaljplan Rönnäng 1:65 m. fl, 2014-06-12,
Översiktskarta,
Kartskiss,
Utdrag ur Översiktsplan 2013, karta,
Utdrag ur Översiktsplan 2013, förklaring,
Förslag till markanvisningsavtal.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens
förslag till beslut och förorda ett arrende för området.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att
göra en ny värdering av den aktuella fastigheten Rönnäng 1:539, Getryggen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska
avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§98

Fördelning av budget 2019 avseende politikerkostnader
2019/121
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelningen av budget 2019 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 Mkr. Arvodesberedningen har utifrån det framtagit
förslag till fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 54 den 7 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 mars 2019,
Fördelning av budget 2019 avseende politikerkostnader.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§99

Revidering av fasta arvoden för bolagsstyrelser inom Tjörns
kommun
2018/236
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade fasta arvoden för
bolagsstyrelser inom 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
Kommunfullmäktige har 2018-06-14 fastställt gällande arvodesbestämmelser och
fasta arvoden inom Tjörns kommun inklusive bolagsstyrelser. Vid tidpunkten avsåg
man att förändra strukturen på presidiet inom bolagsstyrelserna genom att gå från en
förste och andre vice ordförande till att endast ha en vice ordförande.
Kommunfullmäktige har vid val av bolagsstyrelser 2019-02-21 fastställt att den
tidigare strukturen ska kvarstå. Detta medför ett behov av att revidera de fasta
arvodena för att återspegla den gällande organisationen. Arvodesberedningen har
2019-03-04 behandlat ett framtaget förslag och översänt till kommunstyrelsen för
vidare hantering. Förändringen i sin helhet innebär en procentuell ökning om två
procent enligt nedan. En procent motsvarar 502 kronor/månad.
Tjörns Bostads AB: Oförändrat.
Tjörns Måltids AB: + 1 procent.
Tjörns Hamnar AB: + 1 procent.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 62 den 7 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 mars 2019,
Revidering av fasta arvoden för bolagsstyrelser,
Tidigare fastställda arvoden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§100

Svar på motion från Maud Hultberg (S) om införande av filter mot
pornografiskt innehåll på skolornas nätverk
2018/462
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera informationen om pågående arbete på IT-avdelningen.
2. Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Maud Hultberg (S) har ställt en motion om att Tjörns kommun bör införa filter på
skolornas nätverk för att stoppa websidor med pornografiskt innehåll.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Många av kommunernas skolor erbjuder läsplattor, datorer och öppet nätverk för
eleverna. Det innebär otroliga möjligheter i lärandet. Det innebär tyvärr också att
eleverna bara är en knappsökning bort från att se våld och pornografi och även att
utsätta andra elever för detta. En amerikansk undersökning visar att
genomsnittsåldern för pojkar att börja att titta på porr är 11 år. Enligt upprop #
porrfri barndom innehåller omkring 90 % av nätporren i dag verbala och fysiska
aggressioner som slag, stryptag och ”gagging” samt sexistiskt språk gentemot
flickor och kvinnor. Porrfilter är inte vattentäta, men genom att införa filter visar
kommunen och vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende som är
acceptabelt och inte. Att utsättas för pornografi under sin skoltid kan betraktas som
ett arbetsmiljöproblem för barn och ungdomar. Att införa filter mot pornografiska
sidor är dock inte mer kontroversiellt än att många arbetsplatser (med enbart vuxna
medarbetare) har det.
Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på:
-

Att Tjörns kommun inför Porrfilter på kommunens skolor och förskolor som tar
bort tillgången till pornografiska sidor”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 43 den 7 mars 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 27 den 21 februari 2019,
Kommunfullmäktige, § 168 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2019,
Motion den 26 oktober 2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Maud Hultberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§101

Svar på 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 är besvarad.
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

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"?”
Benita Nilsson (L) svarar enligt följande:
”Fråga 1. Vilka aktiviteter planerar Tjörns kommun att genomföra under 2019 för
att realisera ”En mötesplats över generationerna”?
Nu pågår förankring och förfining av projektet. När vi ansöker om starttillstånd
börjar nästa fas med förprojektering/projektering.
2. Vilka kostnader (interna och externa) kommer att belasta Tjörns kommun under
2019 för att realisera projektet ”En mötesplats över generationerna”?
När starttillstånd är beslutat så kommer en beställning att göras till TBAB. De tar då
kostnaderna gällande förprojektering/projektering och den summan läggs sedan på
hyran. Internt blir det personalkostnader till vissa timmar för att vara kontaktperson
gentemot TBAB. Vi har ju redan ett gediget material på innehåll och vad som skall
ingå i huset så det arbetet är redan gjort.
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”
Det blir inte några direkta externa kostnader under 2019 eftersom det görs en
beställning till TBAB enligt ovan.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 22 den 24 januari 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 14 mars 2019,
Interpellation den 17 januari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§102

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande LarsCarlsson (M) avseende
beslut om fortsatt arbete med detaljplan Södra hamnen, del av
Nötsäter 1:311
2019/80
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) avseende beslut om
fortsatt arbete med Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 5 december 2018 beslöt KMSU § 303 Beslut om fortsatt arbete med Södra
hamnen, del av Nötsäter 1:311
I protokollet kan man läsa följande:
”Beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att fortsätta arbetet med detaljplanen för Södra hamnen, del av Nötsäter
1:311, med att ta fram en alternativutredning för de bostäder/verksamheter som i
detaljplanen föreslås på idag icke ianspråktagen mark och att den i samrådet
förslagna hotelletableringen ska utgå.”
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Hur har du kommit fram till detta ställningstagande?
2. Vilka har dina kontakter varit med Conventibus AB innan beslutet i KMSU den
5 december 2019.
3. Har Tjörns kommun behandlat Conventibus AB på ett korrekt sätt?
4. Hur tror du ditt agerande i denna fråga påverkat Tjörns kommuns anseende hos
näringslivet i stort?”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lars Carlsson (M) svarar enligt följande:
”1. I yttrandena som kom in i samband med samrådet så var det ett massivt
motstånd mot hotellets placering och utformning. För att komma vidare med
detaljplanen var det nödvändigt att lyfta ut hotellet ur detaljplanearbetet.
2. Jag har personligen inte haft några kontakter med Conventibus efter samrådet.
3. Ja.
4. Jag kan inte få det till att det skall ha någon negativ påverkan för Tjörns
kommuns förtroende hos näringslivet.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 77 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 14 mars 2019,
Interpellation den 11 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§103

Svar på interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson avseende beslut om
kulturhus
2019/86
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) avseende beslut om kulturhus.
Interpellationens innehåll
”Du har personligen agerat i sociala-medier där du som ordförande torgför till
kommuninnevånarna att fullmäktige har beslutar om att bygga ett nytt kulturhus. Du
svarade också på två frågor i fullmäktige i januari där du vidhöll vad du skrev på
sociala medier, om att det finnes ett beslut i sakfrågan om att anlägga ett nytt
kulturhus.
Men bara genom en enkel huvudräkning så kan jag bevisa att du far med oklara
besked till kommuninnevånarna.
Tjörnpartiet, Socialdemokraterna, de fria Moderaterna, samt Tjörnmoderaterna som
samlar 22 mandat har klart och tydligt deklarerat att de inte vill att kommunen
bygger ett nytt kulturhus.
Hur du kan påstå att fullmäktige har beslutat eller står bakom ett nytt kulturhus är
för mig således helt obegripligt och förhållanden du påstår måste redas ut en gång
för alla.
Mina frågor blir därmed följande
1. Har du och ditt parti Liberalerna ingått en uppgörelse med Tjörnmoderaterna
om att bygga ett nytt kulturhus?
2. I så fall när ingicks denna uppgörelse med Tjörnmoderaterna?
3. Om det förhåller sig så att ingen uppgörelse har ingåtts med Tjörnmoderaterna i
kulturhusfrågan. Tycker du att det då är ett korrekt agerande av dig som
nämndordförande att påstå att fullmäktige står bakom ett kulturhus?”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Benita Nilsson (L) svarar enligt följande:
”2018-12 -13 tog kommunfullmäktige beslut om budget 2019, och preliminär
budget 2020-21 samt antagande av investeringsbudget 2019 samt plan 2020 -2023
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 att anta det grönblå förslaget till budget
2019 samt investeringsbudget för 2019 och plan 2020 -2023
I den grönblå investeringsbudgeten finns ”En mötesplats över generationerna” med
under åren 2021 och 2022. 44 milj under vardera året. Dessutom driftkostnaderna
2022: SEK 2,15milj och 2023: 4,3 milj
Bakom den tagna grönblå budgeten står enigt våra fem samverkande partier:
Liberalerna, Nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de
gröna.
Den grönblå budgeten stöddes i KF även av Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 78 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 14 mars 2019,
Interpellation den 12 februari 2019.

Justerandes sign
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§104

Svar på interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om uppgörelser
mellan olika samverkansgrupper
2019/57
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om uppgörelser mellan olika samverkansgrupper.
Interpellationens innehåll
”Du har personligen agerat, beslutat i bl.a. Kommunstyrelsens arbetsutskott så att
Martin Johansson (SD) ges rätt att medverka i utskottet. Detta trots att
Sverigedemokraterna endast har 4 mandat i valet och inte kan enligt
kommunallagen etc. komma in i utskottet. Ändå ser du personligen till att SDledamoten får medverka i utskottet trots att oppositionen sade nej.
Den faktiska Oppositionen är redan representerad i arbetsutskottet av företrädare för
Socialdemokraterna samt de Fria Moderaterna.
Så det är förslaget till ett sådant unikt beslut om medverkan i arbetsutskottet för ett
parti som endast har 4 mandat, vilket som du personligen röstat för har inte plötsligt
regnat ner som ”Manna från Himlen” eller att du är tvingad att rösta ja av högre
krafter eller liknade. Något annat ligger således självfallet bakom ditt agerande i
arbetsutskottet.
Mina frågor blir därmed följande
1. Har du Martin Johansen (L) gjort uppgörelser om motprestationer från
Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraten skall få medverka i
arbetsutskottet?
2. Vilka är uppgörelserna som du gjort med Sverigedemokraterna?
3. Varför har du inte redovisat för oppositionen uppgörelser med SD trots att du
påstår att SD ledamoten företräder den samlade oppositionen.
4. Tycker du att det är korrekt agerande av ett oppositionsråd att inte tala med
oppositionen om uppgörelser med dig.”
Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
”Svaret på Gert Kjellbergs interpellation är som följer:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nej, det är ingen konspiration eller uppgörelse som ligger bakom detta utan
anledningen till adjungeringen till arbetsutskottet är att vi fann det rimligt att
kommunstyrelsens andre vice ordförande har insyn i kommunstyrelsens
arbetsutskott, oaktat partitillhörighet.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 75 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 14 mars 2019,
Interpellation den 1 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§105

Svar på interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om oansvarig
och kostsam flyktingpolitik
2019/40
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om oansvarig och kostsam flyktingpolitik inom
Tjörns kommun.
Interpellationens innehåll
”Det har framkommit i Sverigedemokraternas budget för 2019 att Tjörns kommun
har bedrivit en oansvarig kostsam flyktingpolitik. Eftersom du har haft högsta
ansvaret för kommunen de sista åtta åren har du ansvaret om de förhållande som
Sverigedemokraterna presenterar utgör korrekta analyser.
Du var med och beslutade om att kommunen skulle betala vakter åt matvaruaffären
Almö-Livs AB för att bl.a. bevaka flyktingar inom affärens lokaler. Jag anser det
ovärdigt en öppen och transparent kommun som Tjörns kommun betalar för att
bevaka asylsökande som vill handla mat i en privat matvaruaffär. Regeringen
beslutade senare att Tjörns kommun inte skulle få betalt för bevakningen av
asylsökande i mataffären.
Jag anser också att Sverigedemokraternas beskrivning av Tjörns kommuns
verksamhet med flyktingar är grovt missvisande och att Sverigedemokraterna på
Tjörn endast försöker skaffa billiga politiska poäng på en svag och utsatt målgrupp.
Frågeställningen blir då:
1. Har du bedrivit en oansvarig politik i fråga om flyktingar, migration etc. inom
kommunen?
2. Anser du att Tjörns kommuns anställda har bedrivit en oansvarig verksamhet i
fråga om flyktingar, migration etc. inom kommunen?”
Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
”Mitt svar på Gert Kjellbergs interpellation är som följer.
Nej, det har inte bedrivits någon oansvarig verksamhet inom området.
Justerandes sign
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Tjörns kommun, har fullgjort sina lagstadgade åtaganden sedan 1 mars 2016.
Integrations- och etableringsarbetet på Tjörn visar goda resultat både ur ett regionalt
och nationellt perspektiv. Såväl utifrån parametrar som försörjningsstöd,
arbetslöshet, kostnader för bosättning, som integration och delaktighet samt
samverkan med civilsamhället, visar att kommunen fullgjort sina åtaganden inom
samtliga områden.
Genom samverkan mellan främst kommunens egna verksamheter och civilsamhället
har vi genom flexibilitet och kreativitet hittat lösningar för att motverka segregation
och hitta kostnadseffektiva lösningar för vårt flyktingmottagande.
Integrationsavdelningen har arbetat med erhålla externa medel för verksamheten,
några externt finansierade projekt är: Kulturtolkar, Språkvän/Flyktingguide samt
Bostad Sökes. I verksamheten bedrivs t ex Kvinnogrupp, ungdomsgrupp och
integrationscenter som återkommande aktiviteter.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 76 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 14 mars 2019,
Interpellation den 24 januari 2019.

Justerandes sign
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§106

Svar på interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om eftersatt
underhåll av det kommunala va-nätet
2019/87
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om eftersatt underhåll av det kommunala va-nätet.
Interpellationens innehåll
”Du har personligen valt att återigen bli den högst ansvarige politikern i Tjörns
kommun. Du har haft under många år det yttersta ansvaret för den kommunala
dricksvattenförsörjningen till Tjörnborna.
Du har frivilligt alltså valt att återigen bli högst ansvarig för dricksvattenförsörjningen. Att kommuninnevånare skall ha tillgång till dricksvatten
framkommer bl.a. i Vattentjänstlagen.
Tjörnpartiet samt övrig opposition förutom SD har sista mandatperioden
konsekvent påtalat bristande underhåll av kommunens vattenledningar där upp till
40% aldrig når slutkonsument dvs. Tjörnbornas vattenkranar. Ändå så står
kommunen med samma förluster i dricksvattennätet och kostnadsökningar i
Sveriges redan högsta vattentaxa idag. Dvs, Vi är på Ruta noll i fråga om underhåll,
läckage etc.
Istället har du och de partier du samverkar med lagt stora summor på nya
reningsverk, överföringsledningar, anslutit redan befintliga privata områden med
fungerande egen vattenförsörjning. Du och samverkande partier har varit också
beviljat starttillstånd för politikerkollegor som önskar nya VA investeringar från
kommunen. Enligt mig har det saknats styrning i VA frågorna
Tjörns kommun har enligt min mening i anslutit mer än vad man har dricksvatten
till. Att prioritera laga läckor etc. har inte varit ditt mål tydligen. Det har redovisats i
fullmäktige att det endast jobbar 2 personer på halvtid med att hitta läckage trots att
40% aldrig når Tjörnbornas kranar.
Mina interpellationsfrågor blir därmed följande

Justerandes sign
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1. Anser du att du skött ditt uppdrag som högst ansvarig för den kommunala
dricksvattenförsörjningen på Tjörn?
2. Tänker du arbeta med samma styrning av VA-verksamheten i ytterligare 4 år?”
Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
”Förändringar i klimatet, med perioder av såväl skyfall som långvarig torka som vi
fick uppleva sommaren 2018, är svåra att styra även för oss politiker på Tjörn. Vår
vattentäkt har haft rekordlåga nivåer som nu håller på och återhämtar sig. Den
situation vi befunnit oss i en tid har ökat medvetenheten om hur vi använder vårt
vatten och fått oss alla att tänka till, vilket är positivt.
Självklart skall vi ha vatten i våra kranar även i framtiden och fortsätta utveckla
Tjörn som en kommun som är attraktiv att både bo och bedriva företag på.
En rad åtgärder pågår på såväl kort som lång sikt. Kortsiktigt sker nu åtgärder i
syfte att på ett bättre sätt ta vara på det vatten som finns i området vid Bö tjärn för
att kunna fylla på vattentäkten. Samarbete finns etablerat med Stenungsund
kommun om leverans av vatten och långsiktigt arbetar vi gemensamt för en ledning
från Kungälv som använder vatten från Göta älv.
I vår budget för 2019 finns ett mål med särskilt fokus på vatten och
avloppsfrågorna, dels i syfte att långsiktigt säkra dricksvattentillgången och dels att
minska läckaget av vatten. Dricksvatten som produceras i vårt vattenverk och inte
når kund innebär både en produktionskostnad men även en kostnad i underhåll. Den
långsiktiga ambitionen är att minska läckage av dricksvatten i ledningsnätet och en
strategi för att genomföra detta kommer att tas fram. Även resurser för att göra
åtgärder måste till och bara i år är 75 Mkr avsatt i investeringsbudget för VA för
underhåll och investering. En samhällsbyggnadsnämnd har inrättats sedan årsskiftet
och VA frågorna har ett tydligare fokus än tidigare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har kontinuerligt informerats i dessa frågor.
Så svaret på dina frågor är:
1. Ja.
2. Man ska alltid sträva efter förbättring.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 79 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 14 mars 2019,
Interpellation den 12 februari 2019.

Justerandes sign
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§107

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till Martin Johansen (L) om
renoveringar av Bleketskolan
2019/127
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till Martin Johansen (L) om
renoveringar av Bleketskolan:
”Tjörns kommun betalar hyra till Tjörns Bostads AB för skollokaler i Bleket som
inte går att använda. Därvid uppkommer frågor när kommunen kan nyttja lokalerna
man betalar för.
Frågan till Martin Johansen (L) blir då:
1. När är Bleketskolans renoveringar klara och skolverksamheten kan flytta in?”
Beslutsunderlag
Fråga den 11 mars 2019.

Justerandes sign
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§108

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018
2019/112
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera informationen.
2. Överlämna rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna för besvarande.
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört
en grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna.
Beslutsunderlag
Missiv till revisionsrapport den 21 februari 2019,
Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018.

Justerandes sign
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§109

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson
(TP) om uppsägning av avtal om slamtömning med Renova Miljö AB
2019/110
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om
uppsägning av avtal om slamtömning med Renova Miljö AB.
Motionens innehåll
Tjörns kommun har ingått avtal med Renova Miljö AB om att företaget skall sköta
slamtömning utav enskilda avloppsanläggningar. Företaget har under några år nu
ombesörjt tömningen och det har från enskilda riktats massor av klagomål på
Renova Miljö AB sätt att bedriva verksamheten.
Det berörda avtalet skall sägas upp och inte förlängas. En ny upphandling skall
utföras och då med mål att det skall finnas ett flertal entreprenörer som sedan kan
anlitas av enskilda.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att upphäva avtal om slamtömning av enskilda
anläggningar med Renova Miljö AB enligt de villkor för uppsägning som
framkommer i det berörda avtalet.
2. Att kommunstyrelsen tillser att berörd kommunalförvaltning tar fram underlag
för att genomföra en ny upphandling utav slamtömning av enskilda
anläggningar.
3. Upphandlingen skall utformas så enskilda ges möjlighet att kunna välja mellan
ett flertal entreprenörer.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att sammanställa tillsammans med berörda
förvaltningar en översyn av kommunala regler för slamtömning av enskilda
anläggningar. Detta skall ske skyndsamt så en ny upphandling kan påbörjas.”
Beslutsunderlag
Motion den 26 februari 2019.

Justerandes sign
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§110

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om att införa
digital justering av protokoll
2019/117
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att införa digital justering av
protokoll.
Motionens innehåll
”Under ett politiskt verksamhetsår på Tjörns kommun justeras ett stort antal
protokoll. Bara under 2019 kommer KSAU, KS och KF ha ca 30 möten. Utöver
detta har vi alla nämnder och utskott. Varje protokoll ska utöver ordförande justeras
utav ledamöter.
Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för
att åka in till kommunhuset och signera ett protokoll, eller komma överens om tid
med nämndssekreteraren, vilket ibland kan vara svårt att få till, så att det passar alla.
Genom digital protokolljustering kan de förtroendevalda godkänna protokollet via
exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet
genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll
godkänns i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e-legitimation
direkt kan ”skriva under” och därmed godkänna protokollet. Denna hantering
snabbar upp processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna.
Därför vill Sverigedemokraterna utreda möjligheterna att införa digital justering av
sammanträdesprotokollen för Tjörns kommun. Det kan handla både om legala
aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar
och om tidsaspekter för alla parter.
Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
-

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Tjörns kommun
att införa digital justering av protokoll.
Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Tjörns kommun.”

Beslutsunderlag
Motion den 26 februari 2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-21

§111

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) och Rikard
Simensen (SD) om förbud mot passiv insamling utav pengar
2019/133
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om
förbud mot passiv insamling utav pengar.
Motionens innehåll
En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt
möjligt, och att man vill avvakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har
det kommit en dom angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud. Högsta
förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och
länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.
”Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas
passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Förbudet (har) getts i ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt
tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta kommunens
bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna”
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade domen:
– Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen.
Med det beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det.
Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna
att många nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att
vi inte skall hamna i limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att
Tjörns kommun snarast omprövar sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och
inför ett sådant.
Med hänvisning till ovan föreslår vi kommunfullmäktige:
-

Justerandes sign

Att i våra lokala ordningsstadgar för Tjörns kommun under §10 (insamling av
pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är
förbjuden”
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Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter deras
önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den
allmänna ordningen.”

Beslutsunderlag
Motion den 27 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§112

Anmälan av motion från Maud Hultberg (S) om flexibla öppettider
inom förskolan
2019/118
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Maud Hultberg (S) har lämnat in en motion om flexibla öppettider inom förskolan.
Motionens innehåll
”Barn som är bosatta i Sverige och som inte börjat förskoleklass eller påbörjat
någon annan utbildning för att fullgöra skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad
som anges i 8kap. och 4-7 paragraferna enligt skollagen.
Barn ska erbjudas förskola I den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier. Lagen säger också att man även ska ta hänsyn till om
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Förvaltningen uppfyller idag lagens krav då de låter en förskola på östra Tjörn,
Tångeröd, ha öppet 06.00. till klockan 18.30. Övriga förskolor 06.30 till 18.00.
Behovet av flexibla tider för att lämna och hämta barnen är stort bland dem som
pendlar till jobb i andra kommuner t ex. till Göteborg med kollektiv trafiken.
Tångeröd förskola ligger strategiskt till för en del föräldrar. Men för barnen blir det
ett annat upptagningsområde. De förlorar kamrater i området där dom bor och det är
en viktig faktor för att skapa möjlighet att knyta relationer för framtida skolgång.
Flexibla öppettider i förskolan är också en faktor som attraherar föräldrar då de
väljer var de ska bo och leva.
Med vetskap om förvaltningens pågående arbete med att få ett system som
synkroniserar personalens schema och barnens faktiska behov, vill vi
Socialdemokrater på Tjörn, att man inte bara matchar närvaron utan också hur man
kan erbjuda en mer anpassad öppet- och stängningstid med hänsyn taget till
föräldrar och barns behov i samtliga kommundelar.
Socialdemokrater på Tjörn vill, att flexibiliteten och ambitionsnivån, att erbjuda
barn förskoleplats utöver skollagens intention höjs. Barnfamiljer ska kunna erbjudas
mer anpassade barnomsorgstider, dvs. Lämna och hämta sitt eller sina barn i de
områden där barnen har sin placering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraterna yrkar;
-

Att förskolan på Tjörn erbjuder barnfamiljer flexibla lämnings-och
hämtningstider utifrån behov hos barnet och föräldrarna på den förskola som
barnet är placerat.”

Beslutsunderlag
Motion den 22 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§113

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om återlämnande och
kreditering av inköpt bronsstaty
2019/136
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om återlämnande och kreditering av
inköpt bronsstaty.
Motionens innehåll
”Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har i oktober månad 2018 inköpt en
bronsstaty för 470 000 kronor exklusive moms. Samtidigt har nu kommunen
beslutat om stora besparingar inom kommunens lagstadgade kärnverksamheter som
skolan. Köpet av bronsstatyn med ansenliga kommunala medel har väkt en stor
ilska bland Tjörns innevånare tillika skattebetalare.
Tjörnpartiet har blivit kontaktade av många av uppretade väljare som kräver att
kommunen agerar mot inköpet. Det har bl.a. framförts att från Tjörnpartiets väljare
att det är oansvarigt att lägga en halvmiljon i skattemedel på en ”trädgårdstomte” i
brons. Det berörda köpet skall därmed sägas upp och bronsstatyn återlämnas till
försäljaren och samtliga köpe-kostnader krediteras.
Fullmäktige föreslås 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.”
Beslutsunderlag
Motion den 13 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§114

Anmälan av interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om renovering
av Bleketskolan
2019/126
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om renovering av Bleketskolan.
Interpellationens innehåll
”Tjörns kommun betalar hyra till Tjörns Bostads AB för skollokaler i Bleket som
inte går att använda. Därvid uppkommer frågor när kommunen kan nyttja lokalerna
man betalar för.
Frågorna till Martin Johansen (L) blir därmed:
1. När är Bleketskolans renoveringar klara och skolverksamheten kan flytta in?
2. Anser du att Tjörns Bostads AB har följt de hyresavtal och underhållsavtal som
har undertecknats av både kommunen och bolaget?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 11 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§115

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
investeringar i Tjörns Bostads AB 2019-2023
2019/134
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om investeringar i Tjörns Bostads AB 2019-2023.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 13 december 2018 beslöt kommunfullmäktige, utan föregående beredning i
kommunstyrelsen, om en investeringsram för Tjörns Bostads AB på:
Under punkt 7 i protokollet står endast:
”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
transparant sått kan se och bedöma bostadsbolagets prioriteringar.
En interpellation ställdes på februari sammanträdet till ordförande i Tjörns Bostads
AB, Rolf Persson (KD) om vad investeringarna skall användas till och då han
svarade på första frågan:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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”Det är Tjörns kommun som gjort dessa förslag på investeringsbudget som en plan.
TBAB kan därför inte sägas vara ansvarig för dem. Det kan emellertid sägas att
TBAB inte gett några offerter och kan därför inte beskriva dess innehåll och ej
heller storleken på behov.”
Och på de övriga frågorna:
”TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms av
kommunfullmäktige.”
Därför ställs nu frågorna till dig som ordförande i Kommunstyrelsen, Martin
Johansen (L).
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad ryms inom den beslutade investeringsvolymen för Tjörns Bostads AB?
Vilka projekt prioriteras högst under 2019 för Tjörns Bostads AB?
Vilka projekt prioriteras högst under 2020 för Tjörns Bostads AB?
Vilka projekt prioriteras högst under 2021 för Tjörns Bostads AB?
Vilka projekt prioriteras högst under 2022 för Tjörns Bostads AB?
Vilka projekt prioriteras högst under 2023 för Tjörns Bostads AB?

Hur skall dessa investeringar klaras utan att nya lån tas upp i Tjörns Bostads AB
med Tjörns kommun som garant?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 11 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§116

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om Martin
Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens behandling
av detaljbudget 2019
2019/135
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om Martin Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid
kommunstyrelsens behandling av detaljbudget 2019.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Den 6 februari 2019 beslöt kommunstyrelsen om sin detaljbudget för 2019.
Från Martin Johansson (SD) kom då ett tilläggsyrkande som löd:
”att kommunstyrelsen ska göra följande tillägg till de Grönblåas förslag till budget:
- Kommunstyrelsen ska verka för att ha en aktiv roll vid firandet av svenska,
traditionella högtider och uppmuntra det kulturarvsfrämjande arbetet.
- Kommunen uppdrar åt integrationsenheten/KS att tillsammans med berörda
nämnder stödja frivillig återvandring.”
Genom att du tog upp yrkandet till votering anser du uppenbarligen att det ryms
inom den kommunala kompetensen att genomföra förslagen.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Var finns det kommunrättsliga stödet för att ” Kommunen uppdrar åt
integrationsenheten/KS att tillsammans med berörda nämnder stödja frivillig
återvandring.”?
2. Vilka grupper avses att kommunen skall stödja frivillig återvandring för?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 11 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§117

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om vem som har beslutat utreda en
ny storskola eller liknande med placering i Skärhamn
2019/139
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är bevarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L) om vem som har beslutat utreda en ny storskola eller liknande
med placering i Skärhamn:
”Enligt massmedia skall en storskola i Skärhamn utredas vilket om det blir bestämt
så kommer alla andra skolor att lägga ner inom kommunen.
Vem har beslutat att utreda en storskola eller ett högstadium i Skärhamn?
Frågan till Martin Johansen (L) blir då:
1. Vem har beslutat att utreda en ny storskola eller liknande med placering i
Skärhamn?”
Beslutsunderlag
Fråga den 15 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§118

Begäran om entledigande från Lena Andersson (S) från uppdraget
som ersättare i Tjörns Hembygdsförening
2019/143
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lena Andersson (S) från uppdraget som ersättare i
Tjörns Hembygdsförening.
Sammanfattning
Lena Andersson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Tjörns
Hembygdsförening.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 19 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§119

Begäran om entledigande från Anders G Högmark (M) från
uppdraget som ledamot i ägarrådet för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
2019/147
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders G Högmark (M) från uppdraget som
ledamot i ägarrådet för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Sammanfattning
Anders G Högmark (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
ägarrådet för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 21 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§120

Val av ledamot till ägarrådet för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
2019/21
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Martin Johansen (L) till ledamot i ägarrådet för Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Sammanfattning
Anders G Högmark (M) har entledigats från uppdraget som ledamot i ägarrådet för
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 119 den 21 mars 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår sig själv som ledamot i ägarrådet för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter
närv tjg

1

ej närv

–

§ 92
Dagordning

närv ej tjg x

Ja

Nej

Avst

1 (2)

§ 97
Direktanvisning
Rönnäng 1:539
Ja

Nej

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

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

1

1

1

Robert Johansson

(m)

x

Yvonne Andersson

(m)

x

Martin Tellblom (-) fd (m)

-

Kerstin Möller

-

(-) fd (M)

9. Robert Bull

(c)

1

1

1

10. Georg Strömbom

(c)

1

1

1

Frank Holvik

(c)

x

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

1

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

15. Inga-Lill Hast

(l)

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

Ewa-Lena Svensson

(l)

-

Lennart Rosén

(l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

17. Magne Hallberg

18. Martina Gullbrandsson (kd)
19. Rolf Persson

1 (from § 98)

(kd)

-

Dan Gustafsson

(kd)

1

1

1

Jörgen Myrberg

(kd)

1 (tom § 97)

1

1

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1
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Nej
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Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 92
Dagordning

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)

§ 97
Direktanvisning
Rönnäng 1:539

Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

-

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

Oscar Andersson

(s)

-

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

-

Bert-Inge Nordberg

(s)

-

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

30. Percy Karlsson

(v)

1

1

1

Tuula Visala Karlsson (v)

-

Thomas Collberg

x

(v)

31. Tanja Siladji Dahne (mp)

1

1

1

32. Anna Wängborg

(mp)

1

1

1

Anders Backensved (mp)

x

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

33. Martin Johansson

(sd)

1

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

-

Karin Weismark

(sd)

-

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

x

Peter Gustavsson

(tp)

x

Christofer Nicklasson

(tp)

x

Summa:

41

20

21
44

0

22

19

Avst

0

Ja

Nej

Avst

