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§151

Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Robert Johansson (M) och Benny Andersson (S) att
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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§ 152

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

Anmälan av motion från socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot
vattenbrist

Utgår:
-

12. Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (TP)
15. Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt oppositionsråd tillika
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
16. Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om att följa reglementet vid val av
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
18. Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om investeringar i Tjörns Bostads AB 20192023
19. Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om Martin Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid
kommunstyrelsens behandling av detaljbudget 2019
21. Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om hävning av avtal
22. Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om barn- och
utbildningsnämndens budget

Reservation
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet att ärende 16 utgår från
dagens sammanträde. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Benny Andersson (S), Björn Möller (-) fd (M) och Gert Kjellberg (TP) reserverar sig
skriftligt mot beslutet att ärendet ”Uttalande till stöd för personalen inom barn- och
utbildningsförvaltningen” inte tas upp på dagens sammanträde.
Jäv
Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) anmäler jäv under behandlingen av
ärende 15 (Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt oppositionsråd
tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) och 16 (Svar på motion från Rosalie
Sanyang (S) om att följa reglementet vid val av 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen) och deltar inte i varken överläggningar eller beslut.
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Rikard Larsson (S) går in som protokollsjusterare under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att följande ärenden ska utgå från dagens
sammanträde:
-

15. Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt oppositionsråd tillika
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
16. Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om att följa reglementet vid val av
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Gert Kjellberg (TP) föreslår att ärendena ska kvarstå på dagordningen och behandlas
på sammanträdet.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska göra ett tillägg till
dagordningen: ”Uttalande till stöd för personalen inom barn- och
utbildningsförvaltningen”
Beslutsgång avseende ärende 15 (Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om
val av nytt oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande)
Ordförande ställer presidiets förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Presidiets förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska utgå från dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet ska kvarstå på dagordningen.
Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Presidiet förslag väljs, ärende 15 utgår från dagens sammanträde.
Beslutsgång avseende ärende 16 (Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om
att följa reglementet vid val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen)
Ordförande ställer presidiets förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Presidiets förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska utgå från dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet ska kvarstå på dagordningen.
Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
1 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Presidiet förslag väljs, ärende 16 utgår från dagens sammanträde.
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Beslutsgång avseende Benny Anderssons (S) förslag om tilläggsärende:
”Uttalande till stöd för personalen inom barn- och utbildningsförvaltningen”
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Benny Anderssons (S) förslag om
tilläggsärende ska godkännas eller avslås och finner att det avslås.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet inte ska läggas till på dagordningen.
Nej-röst för att ärendet ska läggas till på dagordningen.
Omröstningsresultat
20 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet läggs inte till på dagordningen.
Skriftlig reservation
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig enligt:
”Jag reserverar mig mot majoritetens beslut att plocka bort motion, § 16 på
dagordningen till Kommunfullmäktigemötet 16/5-19 i Tjörns kommun.
Motionen handlar om att vi ska följa gällande reglemente för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har tidigare i enighet beslutat att motionen skulle få ställas.
Ett svar på motionen, har tagits fram av förvaltningen. Motionen har behandlats i
såväl KSAU som kommunstyrelsen.
Men majoriteten bedömde tydligen att en öppen och transparent diskussion inte
skulle vara till deras fördel och plockade helt enkelt bort den från dagordningen inför
kommunfullmäktigemötet, som medborgare och press har insyn i.
Detta maktfullkomliga beteende möjliggörs av att vi i oppositionen (41 % av
ledamöterna ), inte är representerade i presidiet, som är den planerande instansen för
fullmäktigemötena. Där har majoriteten plockat bort oppositionens representant och
satt in en vänsterpartist, som i stället för att representera oppositionen, i allt väsentligt
stöder majoriteten.
Man undrar ju om det är för att majoritetens arbetssätt inte tål insyn som de är
beredda att bryta mot gällande reglemente för att hålla oppositionen helt utanför
insyn i planeringen av KF- och KS- arbete.”
Benny Andersson (S), Björn Möller (-) fd (M) och Gert Kjellberg (TP) reserverar sig
enligt:
”Skriftlig reservation mot att jag förvägrades att ta upp ett uttalande
kommunfullmäktiges dagordning till stöd för Barn och Utbildningsnämndens
personal som kränkts av deras högste förtroendevalde.
Vi anser att det är mycket märkligt att vi inte ens fick visa det förslag till uttalande
som vi ville göra till stöd för Barn och Utbildningsnämndens personal. Särkilt med
tanke på att det vid kommunfullmäktiges marsmöte gjordes ett uttalande från
Justerandes sign
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kommunchefen till stöd för Kultur och Fritidsnämndens personal med anledning av
att en privatperson i kommunen gjort en ”fejkannons” på Facebook som påstods
ligga på Blocket. Det uttalande som vi ville göra till stöd för personalen var i stort
identisk i ord och mening som kommunchefens. Även kommunalrådet tilläts göra ett
uttalande till stöd för kultur och fritidsnämndens personal med anledningar av den
fejkade annonsen.
Det uttalande som vi nu ville göra var med kunskap om att många inom personalen
känts sig kränkta av deras ordförande i Barn och Utbildningsnämnden, Gunnemar
Olsson, (L). Det är allvarligt anser vi om det görs skillnad till stöd inom de olika
personalgrupperna av de styrande partierna, SD, MP, KD, L, C, M, mot det
reserverar vi oss.
Vi anser med kraft att vi alltid ska stödja vår personal när de kränks i sitt arbete,
särskilt om det är politiker som kränker.
Nedan det uttalande som inte fick ställas,
Uttalande från KF den 16 maj med anledning av Barn och
Utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) politiskt raljerande
uttalande i Lärarnas tidning, mars 2019, i syfte att förminska våra medarbetares
arbetsmiljö och arbetsförutsättningar till att göra det uppdrag som delegerats från
kommunfullmäktige i antagande av budget 2019 för Tjörns kommun.
”Det är med kraft KF värjer sig mot den avsaknad av repekt som visas mot våra
medarbetare som varje dag försöker göra Tjörn till en bättre plats att bo på och
som fullgör de uppdrag som politiken beslutat om.
Vissa kallar det skämt men det är inget skämt att förminska vår medarbetares
arbetsmiljö och arbetsförutsättningar.
Det har upprört våra medarbetare i skolan, det gäller alla berörda som på något
sätt arbetar i skolan, och det gör oss mycket sorgsna.
Vi vill med detta uttalande visa vårt fulla stöd för berörd personal i skolan,
pedagoger, skolsköterskor samt övriga inom Barn och Utbildningsnämndens
ansvarsområde.”
Ledamöterna i Tjörns kommunfullmäktige.
Uttalandet fick alltså inte ställas, mot det reserverar vi oss.
Socialdemokraterna, Björn på Tjörn, Tjörnpartiet”
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§153

Tjörns kommuns årsredovisning och bokslut 2018
2019/131
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2018.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens verksamhet såväl som
bolagskoncernen. Tjörns kommun redovisar ett resultat på 8,1 miljoner kronor.
Jämfört med budget för 2018 är resultatförbättringen +9,8 miljoner kronor.
Kommunens investeringar var budgeterade till 111,1 miljoner kronor och utförda
investeringar blev 57,3 miljoner kronor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 64 den 4 april 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 62 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Tjörns kommuns årsredovisning 2018.
Ajournering
Mötet ajourneras för allmänhetens frågestund kl. 19:28 – 20:14.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§154

Granskning av bokslut 2018
2019/168
Beslut
Kommunfullmäktige noterar den kommunala revisionens rapport avseende Tjörns
kommuns bokslut 2018.
Sammanfattning
Kommunrevisionen har lämnat in revisionsrapport avseende Tjörns kommuns
årsredovisning 2018.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning av bokslut 2018.
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§155

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna 2018
2019/166
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda i
kommunstyrelsen och de övriga nämnderna för räkenskapsåret 2018.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för år 2018.
Revisionen riktar anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden för bristande
måluppfyllelse avseende ekonomi samt brister i styrning och intern kontroll av
ekonomi. Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för de
förtroendevalda i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunrevisionens rekommendation att bevilja ansvarsfrihet för de
förtroendevalda i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna för räkenskapsåret
2018.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunrevisionens
rekommendation att bevilja ansvarsfrihet för de förtroendevalda i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) och Björn
Möllers (-) fd (M) förslag väljs.
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§156

Utökning av Rörevikens verksamhetsområde med vatten och
spillvatten
2015/325
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utökning av Rörevikens verksamhetsområde med
vatten och spillvatten för fastighet Häggvall 3:46, enligt bilaga 1 till
tjänsteutlåtandet.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Fastigheten Häggvall 3:46 är en nyupprättad fastighet som ansökt om kommunalt
VA. Fastigheten ligger i området Röreviken och i direkt anslutning till Rörevikens
verksamhetsområde.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 92 den 2 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 83 den 17 april 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 74 den 13 mars 2019,
Kommunfullmäktige, § 77 den 24 april 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 mars 2019,
Bilaga 1 – Förslag på nytt verksamhetsområde,
Bilaga 2 – Fastighetsförteckning över verksamhetsområdet,
Bilaga 3 – Tidigare beslut om Rörevikens verksamhetsområde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§157

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses
ledamöter avseende verksamhetsåret 2018
2019/148
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Älv
och Kust ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv och Kust begär in respektive deltagande kommuns
beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna tillstyrker att
ansvarsfrihet lämnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 93 den 2 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 84 den 17 april 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 april 2019,
Årsredovisning verksamhetsår 2018 Samordningsförbundet Älv och Kust,
Revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet Älv och Kust.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Robert Johansson (M), Björn Möller (-) fd (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§158

Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av
investeringsbudget
2019/159
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att beakta frågan i ett
helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola.
Sammanfattning
Barn-och utbildningsnämnden har i beslut 2019-03-28 § 24 beslutat att begära
starttillstånd hos kommunstyrelsen för ny förskola i Skärhamn. De senaste åren har
barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom
tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolor
näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler.
Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt
viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer nämnden att utvecklingen mot fler barn
i förskola och skola är stadigvarande och att behovet av fler permanenta lokaler av
hög kvalitet kommer att öka. Till detta kommer att nämnden ser att den nuvarande
förskolan i Skärhamn redan är fylld innan höstens placeringar startar.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja barn- och
utbildningsnämndens begäran om starttillstånd.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 104 den 2 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 90 den 17 april 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 24 den 28 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Tjänsteutlåtande den 19 mars 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för
att beakta frågan i ett helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska
avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Benny Anderssons (S)
förslag.
Omröstningsresultat
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.
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§159

Val av ombud till årsmöten för Kommunforskning i Västsverige
2018/378
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Percy Karlsson (V) som ombud till årsmöten för
Kommunforskning i Västsverige för mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning
Tjörns kommun ska utse ett ombud till årsmöten för Kommunforskning i
Västsverige som är en del av Förvaltningshögskolan i Göteborg. Kommunforskning
i Västsverige initierar och bedriver forskning och utveckling inom området
kommunal ekonomi och organisation. En central uppgift är också att förmedla egna
och andras forskningsresultat till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner,
regioner och landsting.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår Percy Karlsson (V) som ombud till årsmöten
för Kommunforskning i Västsverige för mandatperioden 2019-2022.
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§160

Fråga från Alma Sibrian (V) ställd till socialnämndens ordförande
Gun Alexandersson Malm (L) om heltidstjänster för
omsorgspersonal
2019/206
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om heltidstjänster för omsorgspersonal:
”2017 lämnade Vänsterpartiet en motion om "Rätt till heltid för omsorgspersonal"
vilken avslogs av majoriteten med motiveringen att kommunen redan arbetar med
en plan där målsättningen är att heltid skall vara det normala vid nya anställningar.
- Hur många heltidstjänster erbjöds och tillsattes 2018?
- Hur många heltidstjänster skall erbjudas 2019?
- Har alla som idag jobbar deltid erbjudits heltid och hur många har accepterat?
- Om inget erbjudande har gått ut, hur och när skall det i så fall ske?”
Beslutsunderlag
Fråga den 9 maj 2019.
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§161

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP)
om beslut att ett nytt kulturhus inte skall uppföras
2018/527
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att invänta ett beslut om
budget 2020.
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.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 94 den 2 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 80 den 17 april 2019,
Kommunfullmäktige, § 23 den 24 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Motion den 13 december 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet för att invänta ett beslut om budget 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) och Bo
Bertelsens (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) och Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§162

Svar på interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om renovering
av Bleketskolan
2019/126
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästkommande
sammanträde.
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?”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 114 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 10 april 2019,
Interpellation den 11 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§163

Svar på interpellation från Christy Whiddon (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om årskurs 6
flytt tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna
2019/146
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästkommande
sammanträde.
Sammanfattning
Christy Whiddon (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om årskurs 6 flytt tillbaka till låg- och
mellanstadieskolorna.
Interpellationens innehåll
”Den 6 september 2018 tog KS detta beslut:
”Framtida skolstruktur
2017/355
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Befintliga låg-, mellan-, och högstadieskolor ska vara kvar.
2. Erforderliga utredningar avseende lokalbehov ska genomföras.
3. Årskurs sex ska flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna.
4. Som en konsekvens av ovanstående behöver planering av ny förskoleetablering
genomföras.”
Två olika reservationer inlämnades mot detta beslut av M och MP, respektive S.
1. När exakt ska alla årskurs 6 flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna, enligt
punkt 3 i beslutet?
2. Hur mycket kommer detta flytt att kosta?
3. Hur ska denna flytt finansieras, och exakt hur mycket har KS budgeterat för att
finansiera deras beslut??”
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 10 april 2019,
Interpellation den 21 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§164

Anmälan av motion från socialdemokraternas ledamöter om
regelverk och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn
2019/202
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har via gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat in en
motion om regelverk och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn.
Motionens innehåll
”Sista droppen
År 2015 antog FNs medlemsländer Agenda 2030 som omfattar 17 globala mål för
hållbar utveckling, 169 delmål och 230 indikatorer. För Sveriges del tillsatte
regeringen Agenda 2030-delegationen våren 2016 och de fick bland annat i uppdrag
att föreslå för regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030
fortsättningsvis ska bedrivas. Regeringen har i dagarna fått det förslag som
AGENDA 2030-delegationen lämnat i sitt slutbetänkande om hur de globala målen
för hållbar utveckling kan implementeras.
Tjörns kommun har inlett sitt arbete med att implementera AGENDA 2030 i
kommunens olika organ. Ett av de 17 globala målen är högaktuellt för Tjörn och det
är vattenfrågan (mål 6). På Tjörn har man över tid haft stora svårigheter med att
leverera vatten till både boende och företagare på ön. Detta blev extra påtagligt
under sommaren 2018 som var extrem på många sätt och konsekvenserna blev
bevattningsförbud och hög prioritet på att spara vatten. Samtidigt vet man att det
finns stora läckor och att det är ett stort svinn på vatten!
Tjörns är en ö som ligger bra till både som pendlingskommun till Göteborg men
också som en kommun med låg arbetslöshet, egen hamn och många småföretagare.
Tjörn är en kommun med stora utvecklingsmöjligheter och det behövs byggas både
bostäder, skolor, förskolor, äldreboende och industrilokaler. Men hur skall detta gå
till, hur skall Tjörn kunna utvecklas om man har så stora problem med
vattenförsörjningen?
Endast 2.5% av allt vatten på jorden är sötvatten som går att dricka och använda till
odling. Det handlar om att hushålla med vattnet.
När man nu står inför stora investeringar i kommunen, kan man då garantera
vattenförsörjningen för allas behov?
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Låt Tjörn bli en kommun som tar ansvar för nutid och framtid!
Ett hållbart Tjörn!
Vi föreslår:
-

Att kommunen i sitt arbete mot framtiden och med AGENDA 2030, söker
samarbete med forskare, näringsliv, andra kommuner och miljöorganisationer
för att ta ansvar för ett hållbart samhälle!

-

Att kommunen sätter upp tydliga regelverk och riktlinjer som motverkar slöseri
med vatten oh inbjuder till smart hushållning!”

Beslutsunderlag
Motion den 3 maj 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§165

Anmälan av motion från socialdemokraternas ledamöter avseende
utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet
2019/207
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion avseende utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet.
Motionens innehåll
”Bakgrund
Tjörns kommuns vattenledningsnät är på flera ställen i dåligt skick. Det läcker ut
vatten som aldrig når fram till hushållen och industrierna. Utläckaget av rent vatten
drabbar inte miljön, men kostar stora belopp som idag till viss del belastar
skattekollektivet. Det handlar ofta om många mindre läckor under jord, svåra att
upptäcka. För att hitta en läcka behöver man mäta med särskild utrustning. Tjörn är
en ö omgivet av hav, vilket innebär att det i dagsläget bara finns begränsade
mängder sötvatten.
Vatten som läcker ut från kommunala färskvattensystem letar sig ofta in i
spillvattennätet. Många kommuner har stora problem med utläckage av färskvatten
samtidigt som man tidvis kan ha vattenbrist. Vi behöver se vatten som en resurs.
Det finns inget som kan försvara att man tillåterstora utläckage på ett kommunalt
VA system.
En målsättning i ett åtgärdsprogram kan vara att digitalisera VA. Genom att
digitalisera kan man få till ett visualiseringssystem som underlättar framtida
styrning av verksamheten. Andra prioriterade åtgärder kan vara att minimera ut och
inläckage, begränsa bräddningar samt att förbättra säkerheten mot oförutsedda
händelser i ledningsnätet. Genom att planera och arbeta förebyggande kan vi
effektivisera och lägga resurser där de gör störst nytta.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna:




Justerandes sign

Att kommunen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att låta utreda
möjlighet att digitalisera VA inom Tjörns kommun.
Att utreda hur man kan identifiera, kvantifiera och kategorisera läckor med
digitala hjälpmedel.
Att utreda hur en visualisering bör se ut och vad som ska ingå.
Att utreda kostnadseffektiviteten för införande av digitalisering.
Utdragsbestyrkande
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Att redovisa resultatet av utredningen till kommunfullmäktige.”

Beslutsunderlag
Motion den 9 maj 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§166

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om uppdrag till Tjörns
Hamnar AB att utreda en ny färja för Åstol-, Dyrön-,
Tjörnekalvstrafiken
2019/190
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion om uppdrag till Tjörns Hamnar AB att utreda en ny färja för Åstol-,
Dyrön-, Tjörnekalvstrafiken.
Motionens innehåll
”Tjörns kommun äger i dag färjorna Hakefjord samt Tjörn. Båda färjorna är gamla
och det finnes behov att utreda möjligheterna för att införskaffa en ny modern färja
som klarar ambulanstransporter och miljökrav etc. Västtrafik kommer att gå ut med
ny upphandling av färjetrafiken och Tjörns kommun måste som ägare till färjorna
tillse att en ny färja som klarar nya krav kan införskaffas.
Det är min åsikt att uppdrag kan ges till Tjörns Hamnar AB att utreda
förutsättningar och möjligheter att införskaffa ett nytt ändamålsenligt fartyg.
Utredningen skall innefatta konsekvenser om Tjörns kommun skall vara ägare
till det nya fartyget samt konsekvenser om Tjörns Hamnar AB skall vara ägare.
Utredning skall även innefatta att bolaget för dialog med Västtrafik om ett nytt
fartygs miljöpåverkan, säkerhet, passagerarkapacitet etc. och i vad övrigt
Västtrafik har för krav på ett nytt fartyg.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Tjörns Hamnar AB att utreda
förutsättningar för att införskaffa en ny ändamålsenlig färja för Åstol,
Dyrön, Tjörnekalv trafiken.
2. Att Tjörns Hamnar AB redovisar ekonomiska konsekvenser om Tjörns
kommun eller om bolaget är ägare till en ny färja.
3. Att Tjörns Hamnar AB undersöker de krav på fartyg som uppstår vid en
förnyelse av avtal med Västtrafik.
4. Att Tjörn Hamnar AB i denna utredning även redovisar förutsättningar
för att kunna nyttja nuvarande färjor vid ett nytt avtal med Västtrafik.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5. Att Tjörns Hamnar AB ges i uppdrag att skyndsamt sammanställa
utredningen och återrapportera denna till fullmäktige”
Beslutsunderlag
Motion den 18 april 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§167

SOLTAK AB granskningsredogörelse och granskningsrapport 2018
2019/179
Beslut
Kommunfullmäktige noterar handlingarna till protokollet.
Sammanfattning
Lekmannarevisorerna i SOLTAK AB har översänt granskningsrapport avseende
verksamhetsåret 2018. Revisorerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.
Beslutsunderlag
Lekmannarevisionens granskningsredogörelse 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§168

Anmälan av motion från socialdemokraternas ledamöter avseende
åtgärd mot vattenbrist
2019/220
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi
ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och
arbete har satts igång kring en ny vattenledning från Göta Älv i Kungälv till
Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring
Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar.
Fler kommuner t. ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt
vatten vid behov. Vi Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning
kring vilka förutsättningar det finns för Tjörns kommun.
Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att
hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”
Beslutsunderlag
Motion den 9 maj 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter
närv tjg

1

ej närv

–

§ 152

1 (2)
§ 152

§ 152

närv ej tjg x

1. Bo Bertelsen

(m)

1

2. Lars Carlsson

(m)

-

3. Susanne Landgren

(m)

4. Anders G Högmark

(m)

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

1

1

1

1

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

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

1

1

1

1

Robert Johansson

(m)

1

Yvonne Andersson

(m)

x

Martin Tellblom (-) fd (m)

-

Kerstin Möller

-

(-) fd (M)

1

1

1

9. Robert Bull

(c)

-

10. Georg Strömbom

(c)

1

1

1

1

Frank Holvik

(c)

1

1

1

1

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

1

1

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

1

15. Inga-Lill Hast

(l)

1

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

1

Ewa-Lena Svensson

(l)

-

Lennart Rosén

(l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

-

Dan Gustafsson

(kd)

1

1

1

1

Jörgen Myrberg

(kd)

x

20. Benny Andersson

(s)

1 (ej delar av
§ 152)

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1

1

17. Magne Hallberg

1
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 152

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 152

Avst

Ja

Nej

§ 152
Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

-

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1 (§§ 151-155)

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1(§§ 151-155)

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Oscar Andersson

(s)

1 (del av § 152)

1

1

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

1 (§§ 156168)

Bert-Inge Nordberg

(s)

1 (§§ 156168)

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

30. Percy Karlsson

(v)

1

1

Tuula Visala Karlsson (v)

-

Thomas Collberg

x

(v)

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

1

1

1

1

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Anders Backensved (mp)

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

32. Anna Wängborg

Avst

33. Martin Johansson

(sd)

1 (ej delar av
§ 152)

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

1 (del av § 152)

1

1

Karin Weismark

(sd)

x

37. Gert Kjellberg

(tp)

1

1

1

1

38. Cyril Esbjörnsson

(tp)

1

1

1

1

39. Magnus Gullbrandsson (tp)

1

1

1

1

40. Andreas Hansson

(tp)

1

1

1

1

41. Veronicka Eriksson

(tp)

1

1

1

1

Robert Berntsson

(tp)

x

Peter Gustavsson

(tp)

x

Christofer Nicklasson

(tp)

x

Summa:

41

1

22

17
29

2

23

1

17

1

20

19

2
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter
närv tjg

1

ej närv

–

§ 158

1 (2)
§ 161

närv ej tjg x

1. Bo Bertelsen

(m)

1

2. Lars Carlsson

(m)

-

3. Susanne Landgren

(m)

4. Anders G Högmark

(m)

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

1

1

1

1

1

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)

1

Yvonne Andersson

(m)

x

Martin Tellblom (-) fd (m)

-

Kerstin Möller

-

(-) fd (M)

1

1

9. Robert Bull

(c)

-

10. Georg Strömbom

(c)

1

1

1

Frank Holvik

(c)

1

1

1

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

1

1

1

12. Benita Nilsson

(l)

1

1

1

13. Gun Alexandersson Malm (l)

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(l)

1

1

1

15. Inga-Lill Hast

(l)

1

1

1

16. Peter Andersson

(l)

1

1

1

Ewa-Lena Svensson

(l)

-

Lennart Rosén

(l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

1

1

1

19. Rolf Persson

(kd)

-

Dan Gustafsson

(kd)

1

1

1

Jörgen Myrberg

(kd)

x

20. Benny Andersson

(s)

1 (ej delar av
§ 152)

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

1

1

1

17. Magne Hallberg

30

Avst

Ja

Nej
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Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 158

närv ej tjg x

24. Benny Halldin

(s)

-

25. Maud Hultberg

(s)

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1 (§§ 151-155)

27. Annica Johansson

(s)

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1 (§§ 151-155)

Anette Johannessen

(s)

1

Oscar Andersson

(s)

1 (del av § 152)

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

Bert-Inge Nordberg

(s)

Ja

Nej

§ 161
Avst

Ja

1

1

1

1

1

1 (§§ 156168)

1

1

1 (§§ 156168)

1

1

1

1

1

30. Percy Karlsson

(v)

1

1

1

Tuula Visala Karlsson (v)

-

Thomas Collberg

x
1

1

1

(mp)

1

1

1

Anders Backensved (mp)

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

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

Nej

1

29. Alma Janeth Sibrian (v)

(v)

2 (2)

33. Martin Johansson

(sd)

1 (ej delar av
§ 152)

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)

1 (del av § 152)

Karin Weismark

(sd)

x

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

24

17
31

0

24

17

Avst

0

Ja

Nej

Avst

