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§198

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 199

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

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till Martin Johansen (L) om olaga
vapeninköp 2014

-

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till Tjörns Bostads ABs styrelseordförande
Magne Hallberg (KD) om renoveringar av Bleketskolan

Utgår
-

Justerandes sign

Svar på interpellation från Christy Whiddon (S) ställd till Martin Johansen (L)
om årskurs 6 flytt tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna

Utdragsbestyrkande
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§200

Återremitterat ärende: Antagande av budget 2020 och preliminär
budget 2021-2022 samt antagande av investeringsbudget 2020 samt
plan 2021-2024. Fastställande av skattesats
2019/213
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta det grönblåa förslaget till budget 2020.
2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,71 per skattekrona.
3. Resultatet för 2020 budgeteras till +10 mkr
för 2021 planeras resultatet till + 15 mkr
för 2022 planeras resultatet till + 20 mkr
4. Ambitionen är att succesivt under perioden 2020-2022 uppnå en resultatnivå
motsvarande 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att nå upp
till en nivå motsvarande god ekonomiska hushållning.
5. Ramar för investeringar inkl. vatten och avlopp och renhållning uppgår till
115,1 mkr för 2020
122,9 mkr för 2021
106,2 mkr för 2022
6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 60 mkr
under 2020.
7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2020.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna
reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist
i paragrafen.
Sammanfattning
Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige
fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före
sommaruppehållet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna
och Centerpartiet, presenterar förslag till budget 2020, preliminära ramar för
2021-2022 samt investeringsbudget 2020 och plan för investeringar 2021-2024.
Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn presenterar förslag till budget
2020, preliminära ramar för 2021-2022 samt investeringsbudget 2020 och plan för
investeringar 2021-2024.
Sverigedemokraterna presenterar förslag till budget 2020, preliminära ramar för
2021-2022 samt investeringsbudget 2020 och plan för investeringar 2021-2024.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 139 den 5 september 2019,
Kommunfullmäktige, § 172 den 13 juni 2019 (vid fortsatt sammanträde 29/8),
Kommunstyrelsen, § 108 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 101 den 16 maj 2019.
Beslutsunderlag
Grönblåas förslag till budget 2020,
Socialdemokraternas, Tjörnpartiets och Björn på Tjörns förslag till budget 2020,
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020,
Tjänsteutlåtande den 5 juni 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne
(MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Benny Andersson (S), Gert Kjellberg (TP), Maud Hultberg (S), Anette Johannessen
(S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Socialdemokraternas, Björn på Tjörns
och Tjörnpartiets förslag till budget 2020 med följande tillägg:
”Uppdrag ges till Barn- och utbildningsnämnden att verka för att snarast upplösa
åldersintegrerade klasser på samtliga skolenheter och återgå till sedvanlig
klassindelning respektive årskurs utgör egna klasser. Samtidigt ges uppdrag till
nämnden att tillse att det finnes tillräckligt med personal att trygga skolmiljön även
vid raster.”
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska bifalla
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020, i andra hand att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg:
1. Införande av bussfritidskort till våra ungdomar.
2. Satsning på vuxenutbildningar till bristyrken som undersköterskor, barnskötare
och socialsekreterare.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Robert Bull (C) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut med följande ändring:
1. Socialnämnden budgetram höjs med 10 miljoner (jmf med det grönblåas
budgetförslag) till 373,9 miljoner.
Uppdrag: Den förebyggande arbetet inklusive att livbojens verksamhet skall
värnas. I övrigt lämnar vi över ansvaret till socialnämnden att bryta ned
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom den givna ekonomiska
ramen för nämnden.
2. Barn-och utbildningsnämnden budgetram höjs med 10 miljoner (jämfört med det
grönblåas budgetförslag) till 421,6 miljoner.
Uppdrag: Fler elevassistenter och lärarassistenter inom skolan och förskolan skall
användas för att öka möjligheterna för måluppfyllelse så att fler elever når
verksamhetsmålen. Elevhälsan skall värnas. I övrigt lämnar vi över ansvaret till
barn- och utbildningsnämnden att bryta ned inriktningsmålen till prioriterade mål
som ryms inom det giva ekonomiska ramarna för nämnden.
3. Kommunstyrelsens budgetram minskas med 15 miljoner (jämfört med det
grönblåas budgetförslag) till 73,1 miljoner.
Uppdrag: Vi lämnar över ansvaret till kommunstyrelsen att bryta ned
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ekonomiska
ramarna för styrelsen.
4. Kultur och fritidsnämnden minskas med 5 miljoner (jämfört med det grönblåas
budgetförslag) till 49,6 miljoner.
Uppdrag: Vi lämnar över ansvaret till kultur-och fritidsnämnden att bryta ned
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de giva ekonomiska
ramarna för nämnden.
Beslutsgång 1
Ordförande konstaterar att Robert Bulls (C) tilläggsförslag ska hanteras som ett
separat förslag, med hänvisning till den stora förändring som uppstår gentemot
grundförslaget.
Ordförande ställer samtliga förslag mot varandra och Martin Johansens (L) med
fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Martin Johansens (L) med fleras förslag blir huvudförslag.
Motförslag ska utses.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Benny Anderssons (S) med fleras förslag mot Robert Bulls (C)
och Martin Johanssons (SD) förslag. Benny Anderssons (S) med fleras förslag väljs
till motförslag i huvudvoteringen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 3
Ordförande ställer Martin Johansens (L) med fleras förslag mot Benny Anderssons
(S) med fleras förslag. Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.
Beslutsgång 4
Ordförande frågar om Martin Johanssons (SD) tilläggsförslag ska bifallas eller avslås
och finner att det avslås. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla tilläggsförslaget.
Nej-röst för att avslå tilläggsförslaget.
Omröstningsresultat
4 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Kommunfullmäktige avslår Martin Johanssons (SD) tilläggsförslag.
Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:
”Jag anser att det kommer saknas nödvändiga resurser och möjligheter för skolan att
lyckas med sitt uppdrag att skapa en trygg och säker skola på Tjörn därför reserverar
Tjörnpartiet sig emot den budget som antogs där ledande politiker inom Liberalerna,
Sverigedemokraterna och Miljöpartiet väljer att prioritera bort eleverna och lärarnas
skolmiljö till förmån för konstverk. De stora besparingar som Liberalerna och
Sverigedemokraterna har infört har gjort att mobbing och otryggheten har ökat inom
skolorna på Tjörn.
Tjörnpartiet lade fram förslag kommunen skulle återgå till rena årsklasser igen där
elever i ettan går i ettan och alla elever i tvåan går i tvåan osv. Liberalerna, SD
röstade nej till förslaget att förbättra skolan och tryggheten för ungarna
Höstterminens start på flera skolor innebär att elever i årskurs ett nu får gå i samma
klass som årskurs två. Tjörnpartiet anser detta är inte är bra för eleverna.
Lärarna får nu hoppa mellan årskurser och elever får snällt försöka hänga med i
hoppen. Då Tjörns kommun att minskar antalet lärare de som är kvar i princip skall
sköta två klasser samtidigt. Vilket blir tydligt att utbildningen försämras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det enda som kan kompensera blandade årskurser är jättesmå klasser där läraren får
mycket tid med varje elev. På Tjörn är det dock stora klasser och ungarnas skolgång
riskeras att skadas.
I vissa skolor har det blivit så fel då kommunen delat på eleverna i årskursen. Halva
klassen har fått byta till att gå med yngre elever och andra halvan med äldre elever.
Så många barn tappar sina kompisar i en känslig ålder.
Många föräldrar har kontaktat politikerna att läget är akut i skolorna och det saknas
personal. Det är ytterst anmärkningsvärt att inte politiker i Liberalerna, KD,MP samt
SD inte bryr sig om föräldrarnas nödrop.
En en trygg skola behöver mer resurser Tjörnpartiet reserverar sig mot beslutet att
antaga budgeten från Liberalerna, MP, KD samt SD. Eleverna riskerar fara illa.
Gert Kjellberg
Tjörnpartiet”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§201

Val av nämndemän 2020-2023
2019/111
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande personer till nämndemän i Uddevalla tingsrätt
2020-2023:
Anna Johansen
Anders Helling
Inger Forsberg Bergstam
Anne Gustafsson
Stefan Wirtberg
Anette Gustafsson
Joakim A Malmer
Björn Sporrong
Sammanfattning
Innevarande mandatperiod för samtliga nämndemän går ut den 31 december 2019.
Nämndemännen inom Uddevalla tingsrätts domsaga fördelas i förhållandet till
kommunernas folkmängd. För Tjörns kommun innebär det totalt åtta nämndemän
som ska utses. Tjörns kommunfullmäktige ska hantera valet av nämndemän vid
ordinarie sammanträde den 19 september. Inför sammanträdet har valberedningen
inkommit med sin nominering.
Tidigare beslut
Valberedningen, § 14 den 18 september 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) avger valberedningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§202

Begäran om entledigande från Martin Jonsson (S) från uppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
2019/261
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Martin Jonsson (S) från uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Martin Jonsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 17 juni 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§203

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
2019/303
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Emma Lennholm (S) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Martin Jonsson (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 202 den 19 september 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Emma Lennholm (S) som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§204

Begäran om entledigande från Siv Ogeman (S) från uppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
2019/289
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Siv Ogeman (S) från uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Siv Ogeman (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 28 augusti 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§205

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)
2019/303
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ludwig Andréasson (S) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Sammanfattning
Siv Ogeman (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 204 den 19 september 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Ludwig Andréasson (S) som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§206

Begäran om entledigande från Tanja Siladji Dahne (MP) från
uppdraget som ledamot i socialnämnden
2019/275
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Tanja Siladji Dahne (MP) från uppdraget som
ledamot i socialnämnden.
Sammanfattning
Tanja Siladji Dahne (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 18 juli 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§207

Begäran om entledigande från Anna Wängborg (MP) från
uppdraget som ersättare i socialnämnden
2019/276
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anna Wängborg (MP) från uppdraget som ersättare
i socialnämnden.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 22 juli 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§208

Val av ledamot i socialnämnden (MP)
2019/303
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Halvors (MP) till ledamot i socialnämnden.
Sammanfattning
Tanja Siladji Dahne (MP) har entledigats från uppdraget som ledamot i
socialnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 206 den 19 september 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår Elisabeth Halvors (MP) som ledamot i
socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§209

Val av ersättare i socialnämnden (MP)
2019/303
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Inger Larsson Möller (MP) till ersättare i
socialnämnden.
Sammanfattning
Anna Wängborg (MP) har entledigats från uppdraget som ersättare i
socialnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 207 den 19 september 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår Inger Larsson Möller (MP) som ersättare i
socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§210

Begäran om entledigande från Fredrik Siladji Dahne (MP) från
uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden (inkl. Rådet för
hälsa och hållbar utveckling) samt huvudman i Tjörns Sparbank
2019/306
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Fredrik Siladji Dahne (MP) från följande uppdrag:
-

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden (Inkl. Rådet för hälsa och hållbar
utveckling)
Huvudman i Tjörns Sparbank

Sammanfattning
Fredrik Siladji Dahne (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden (inkl. Rådet för hälsa och hållbar utveckling) samt som
huvudman i Tjörns Sparbank.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 22 augusti 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§211

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (MP)
2019/303
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carl Bloom (MP) till ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
Sammanfattning
Fredrik Siladji Dahne (MP) har entledigats från uppdraget som ledamot i kulturoch fritidsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 210 den 19 september 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår Carl Bloom (MP) som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§212

Val av huvudman i Tjörns Sparbank (MP)
2019/303
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carl Bloom (MP) till huvudman i Tjörns Sparbank.
Sammanfattning
Fredrik Siladji Dahne (MP) har entledigats från uppdraget som huvudman i Tjörns
Sparbank. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 210 den 19 september 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår Carl Bloom (MP) som huvudman i Tjörns
Sparbank.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§213

Begäran om entledigande från Anders Backensved (MP) från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
2019/304
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Backensved (MP) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Anders Backensved (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 22 augusti 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§214

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2018
2019/162
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
årsredovisning 2018.
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning 2018 med
tillhörande revisionsberättelse. Förbundet uppvisar ett negativt resultat om – 4,8
mkr för 2018. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Inför kommunstyrelsens sammanträde
har nuvarande direktionsordförande bjudits in för att redogöra för verksamheten
under året som gått.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 145 den 5 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 147 den 22 augusti 2019,
Kommunstyrelsen, § 111 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 105 den 16 maj 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 maj 2019,
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2018,
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018,
Revisionsberättelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§215

Strategi för krisberedskap och civilt försvar
2019/282
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för krisberedskap och civilt försvar.
Sammanfattning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022:
Överenskommelsen mellan staten, företrädd av MSB, och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka
samhällets krisberedskap på lokal nivå.
En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett nära samarbete mellan
staten, SKL samt kommunerna. Uppgifterna utgår från:


lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)



förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
2018-2020:
Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen.
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar är ett komplement
till Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt
försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd
beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i
statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och
frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans
totalförsvaret.
Målet för det civila försvaret är att:

Justerandes sign



Värna civilbefolkningen



Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna



Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld.
Utdragsbestyrkande

23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-19

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 146 den 5 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 148 den 22 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2019
Strategi för krisberedskap och civilt försvar
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§216

Ledningsplan - Krisberedskap
2019/280
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Ledningsplan – Krisberedskap.
Sammanfattning
Ledningsplan Krisberedskap är det styrdokument som avhandlar kommunens
hantering före, under och efter en samhällsstörning. Ledningsplanen ska användas
parallellt med reglemente för krisledningsnämnden.
I denna ledningsplan avses med begreppet samhällsstörning störningar i
samhällsviktig verksamhet eller i samhällsviktiga anläggningar.
Till Ledningsplan Krisberedskap skall kopplas en operativ krisplan (OKP) som
utgör en plan för kommunens krisorganisation.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 147 den 5 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 149 den 22 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2019
Ledningsplan Krisberedskap
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§217

Risk- och sårbarhetsanalys – Offentlig del
2019/281
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Risk- och sårbarhetsanalysen – Offentlig del.
Sammanfattning
Krisberedskapsarbetet tar fokus på samtliga tre faser av en händelse; före, under och
efter. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) är varje kommun och
landsting ålagda att bedriva arbete som minskar sårbarheten i sin verksamhet och
skapar en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Därigenom förväntas man
även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
En grundläggande del i detta arbete är analysen som varje kommun enligt 2 kap. 1 §
LEH är ålagda att genomföra. Vid analysarbetet ska kommunen bedöma vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunen har analyserat vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Kommunen har analyserat risker och sårbarheter som kraftigt kan försämra
förmågan till verksamhet inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar.
Kommunen har utöver den övergripande nivån även engagerat förvaltningar och
bolag. 17 olika oönskade händelser har i detalj analyserats och vilka konsekvenser
dessa olika händelser får för verksamheterna.
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat identifierar kommunen olika typer av
åtgärder vilka syftar till att stärka förmågan eller minska sårbarheten i kommunens
verksamhet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 148 den 5 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 150 den 22 augusti 2019.
Samverkan
Ärendet har samverkats med Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2019
Risk- och sårbarhetsanalys – Offentlig del
Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§218

Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om
läckage i VA-nätet
2019/248
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om läckage i VA-nätet.
Interpellationens innehåll
”Socialdemokraternas motioner om VA-nätet väcker frågor som berör
Samhällsbyggnadsnämnden.
Hur mycket läcker VA- nätet?
1. Hur många läckor har med säkerhet identifierats?
2. Hur stora volymer (liter/sekund) alternativt tryckförluster (Pa) har noterats?
3. Vilken mätmetod (volym alt. tryck) och vilken utrustning används?
Vad är kostnaden?
Förekomsten av små läckor under jorden borde inte vara något alltför allvarligt
problem då vattnet rimligtvis rinner tillbaka till depåerna. En viss ökad påfrestning
på pumpar och reningsverk är lätt att ana men hur kan det kosta enorma mängder?
4. Har det gjorts någon realistisk kostnadsuppskattning för vattenläckaget?
5. Om ja, vilka kostnader är medräknade?”
Lars Carlsson (M) svarar enligt följande:
”Svar på interpellation från Alma Sibrian om läckage i VA-nätet
1. Hittills i år så har vi hittat 24 läckor och dessa har reparerats.
2. Vi har i dag en skillnad på ca 500m3 mindre förbrukning nu jämfört med förra
året.
3. Vattnet som skickas ut från vattenverket mäts med flödesmätare (Liter/Sekund).
Justerandes sign
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Det vattnen som läcker ut i små läckorna kommer inte vattentäkten tillgodo då
vi har en ytvattentäkt.
Att rena och att distribuera vattnet kostar pengar, men de stora kostnaderna
inom VA är kapitalkostnader. Så det är inte dricksvattenproduktionen som är
den stora kostnaden inom VA.

4. Nej, vi har ju däremot kostnaderna för att producera vattnet som är kända. Det
uppskattade läckaget för 2019 är ca 30 % och ett normalläckage i en standard
kommun är ca 20 %. När vi har fått in alla avläsningar av vattenmätare så kan
vi bestämma med bättre säkerhet vilket läckage vi har i år.
5. Att få en klar bild av vad kostnaderna för läckaget är, det är nästan omöjligt att
redovisa. En läcka i ett villaområde med asfalterade gator genererar oftast en
högre kostnad i återställning än att reparera en läcka på en äng. Det som man
inte kan räkna i kronor och ören är att det kan bli brist på vatten och det är
mycket allvarligare.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 190 den 29 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 12 september 2019,
Interpellation den 5 juni 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-19

§219

Svar på interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om Tjörns
Bostads AB är den rätta skolfastighetsförvaltaren för skolorna på
Tjörn
2019/249
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om Tjörns Bostads AB är den rätta
skolfastighetsförvaltaren för skolorna på Tjörn.
Interpellationens innehåll
Är TBAB den rätta skolfastighetsförvaltaren för skolorna på Tjörn?
Sedan 2011 då TBAB tog över förvaltningen har enligt Skolverkets statistik
kostnaderna ökat med c:a 25%. Per elev ligger de idag på 24400 kr om året medan
siffran för riket är 18000 kr.
Årets besparingar på skolområdet har aktualiserat hyreskostnaderna. Av den
anledningen men också av rent allmänintresse är det önskvärt med ett klargörande:
1) Hur ser förhållandet mellan TBAB och KS resp BOU ut?
2) Vem har förhandlingsinitiativet?
3) Vem är beställaren?
4) Vem har först reagerat på de skenande kostnaderna och vilka förklaringar har
givits?”
Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
”Svaret på Alma Sibrians interpellation är som följer:
Inledning:
Tjörns kommun beslutade 2007 att genom försäljning överlåta merparten av sina
verksamhetslokaler till Tjörns Bostads AB (TBAB). Kommunstyrelsens
arbetsutskott har initierat ett ärende och beställt en utredning, för att belysa mest
lämpliga ägandeform för de verksamhetslokaler som kommunen har behov av för
sin verksamhet. Slutsatser och rekommendationer finns beskrivna i rapporten och
kommer att utmynna i ett tilläggsuppdrag att närmare titta på de ekonomiska
konsekvenserna av olika alternativ.
Justerandes sign
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1. Barn- och utbildningsnämnden (BOU) får tilldelning i budget utifrån vilken
hyra TBAB kalkylerat. I hyreskalkylen räknar TBAB med 4,5 % kalkylränta.
Vid årets slut jämför TBAB kalkylränta 4,5 % med faktisk ränta på lån som kan
hänföras till verksamhetslokaler. Enligt nuvarande hyresupplägg mellan Tjörns
kommun och Tjörns Bostads AB ska TBAB betala tillbaka ränteskillnaden till
kommunen (till KS och inte till BOU). Då faktisk ränta på lån kopplade till
verksamhetslokaler understigit kalkylränta under senare år har TBAB årligen
betalat tillbaka mellanskillnad med ca 5-6 mkr. För rättvisande statistik konteras
återbetalningen SCB:s verksamhetskoder knutna till respektive hyresobjekt.
2. Kommunens hyresupplägg inbegriper ingen årlig hyresförhandling
3. Barn- och utbildningsnämnden
4. Mellan 2008, då lokalerna såldes då till TBAB, till 2017 har hyreskostnaderna
ökat med 6,9 Mkr. Därefter har hyreskostnaderna ökat med ytterligare 8,7 Mkr
främst på grund av ökad användning av moduler. Tabellen nedan visar
hyresutvecklingen 2008 – 2019. I samband med genomlysning av skolans
verksamhet 2017 samt arbete med skolans nuvarande och framtida behov av
lokaler är en utgångspunkt att skapa en effektiv användning av lokaler i syfte
minska kostnadsutveckling för lokaler till förmån för verksamhet.
Tabell:
År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Mkr
36,9
35,8
35,7
36,4
37,1
37,6
42,6
40,7
43,1
43,8
49,6
52,5

Prognos

Hyresutvecklingen bedöms inte vara ”skenande” däremot har kostnaderna ökat
under senare år på grund av ökad användning av moduler.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 191 den 29 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 12 september 2019,
Interpellation den 5 juni 2019.
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§220

Svar på interpellation från Rosalie Sanyang (S) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om
kommunstyrelsens reglemente vid tillsättande av kommunstyrelsens
andre vice ordförande
2019/256
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.
Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion ställd till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L) om kommunstyrelsens reglemente vid tillsättande
av kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Interpellationens innehåll
”Det ligger ett reglemente för Kommunstyrelsen på Tjörns kommun hemsida. Det
reglementet är beslutat av samtliga partier tillsammans. Vi i oppositionen (17
ledamöter som representerar 40 % av väljarna på Tjörn) anser att ni i Majoriteten
bryter mot detta på ett maktfullkomligt sätt.
Jag citerar ur reglementet:
”ordföranden och vise ordföranden tillhör majoriteten. Andre vice ordföranden
tillhör minoriteten.”
Experterna på Kommunallagen hävdar att ordet tillhör i detta sammanhang innebär
att Majoriteten utser ordförande och vice ordförande samt att oppositionen inom sig
kommer överens om vem som ska vara Andre vice ordförande.
Men på Tjörn har Majoriteten och era två stödpartier SD och V tillsammans valt att
strunta i gällande reglemente och utsett ordförande, förste vice ordförande och
dessutom också andre vice ordförande inom er i såväl Kommunfullmäktige som i
Kommunstyrelsen. Reglementet är formulerat för att vara en garant för
demokratiska förutsättningar i Kommunalpolitiken.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Hur tolkar du reglementet ”ordföranden och vice ordföranden tillhör
majoriteten. Andre vice ordföranden tillhör minoriteten.”?
2. Skall de som utsett ordförande och vice ordförande också utse andre vice
ordförande?”
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Martin Johansen (L) svarar enligt följande:
”Svaret på Rosalie Sanyangs interpellation är som följer:
1. Jag gör inga direkta tolkningar, reglementet är tillräckligt tydligt på den
punkten. Sverigedemokraterna har 4 mandat och har inte ingått några
samverkansavtal med andra grupper. 4 av 41 mandat får väl definitivt anses vara
minoritet. Några krav på största minoritetsgrupp verkar inte vara angivet så vitt
jag kan se.
2. Mig veterligen finns det inga hinder i lag till det, precis på samma sätt som det
inte finns hinder för oppositionen att nominera och rösta på kandidater till
ordförandeposter. Varje ledamot i kommunfullmäktige har rätt att rösta som
denne vill. I detta fall skedde det en sluten omröstning vilket gör det svårt för
mig att säga något om vem som röstat på vad. Har det skett några felaktigheter i
valet till kommunstyrelsen så är jag säker på att Förvaltningsrätten kommer
påtala detta eftersom ärendet har överklagats dit.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 197 den 29 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 12 september 2019,
Interpellation den 13 juni 2019.
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§221

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter om
yttrandefriheten för kommunens anställda
2018/432
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om yttrandefriheten för
kommunens anställda.
Motionens innehåll
”Yttrandefriheten är en grundlagsfäst rättighet i en demokrati. Att samtliga
anställda inom Tjörns kommun både har en rättighet och en skyldighet att påtala
brister och missförhållanden inom kommunens verksamhet borde vara så självklart
att det inte speciellt skulle behövas lyftas till kommunalfullmäktige. Trots detta
vittnar ett antal anställda om en oro för att fritt säga sin mening om olika
kommunala verksamheter. En rädsla att utsättas för trakasserier, ifrågasättande,
sämre löneutveckling m.m. av chefer och arbetsledare är bara något av det som
nämnts.
Det borde vara varje chefs ansvar att med kraft försöka stoppa denna rädsla. Detta
genom att stå upp för yttrandefriheten i så väl ord som gärningar. Alla vet ju att en
öppen och fri debatt är en förutsättning för att de bästa besluten skall kunna fattas
på såväl politisk som tjänsteperson nivå.
Chefer och arbetsledare som trots denna vetskap med sitt eget agerande medverkar
till att rädslan ökar inom Tjörns kommun måste tillrättavisas och om inte detta
hjälper omplaceras. Samtliga fall av misstänkta trakasserier, utskällningar, sämre
löneutveckling m.m. som kan kopplas till att anställda utnyttjat sin yttranderätt
måste grundligt utreddas. Om det då visar sig finnas grund i misstankarna skall
Tjörns kommun på lämpligt sätt kompensera den drabbade och tillrättavisa den som
brustit i sitt agerande.
Med ovan beskrivning yrkar vi att:
1. Tjörns kommunfullmäktige klart uttalar sitt stöd för samtliga anställdas rätt och
skyldighet att offentligt påtala brister och missförhållanden i kommunens
verksamhet.
Justerandes sign
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2. Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att
motverka rädslan på kommunens arbetsplatser. Handlingsplanen skall utarbetas
i samråd med de fackliga organisationerna.
3. Att ett speciellt politisk utskott bestående av Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice
ordförande ges i uppdrag att ta emot och utreda alla fall av misstänkta
kränkningar av de anställdas yttrandefrihet.
4. Att detta speciella politiska utskott skall första gången återrapportera sitt arbete
på kommunfullmäktiges juni sammanträde 2019.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 140 den 5 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 22 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 158 den 1 november 2018
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juli 2019
Motion den 18 oktober 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen med
ändring av punkt tre i motionen till att istället lyda enligt följande:
”3. Att ett speciellt politisk utskott bestående av Kommunstyrelsens ordförande
tillsammans med gruppledaren för den största oppositionsgruppen ges i uppdrag att ta
emot och utreda alla fall av misstänkta kränkningar av de anställdas yttrandefrihet.”
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) förslag väljs.
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§222

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att stoppa
detaljplaneprocessen i Södra Hamnen
2018/36
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att stoppa detaljplaneprocessen vid
Södra Hamnen, Skärhamn:
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det pågår en ytterst kostsam detaljplanprocess för en ny detaljplan i Södra Hamnen,
Skärhamn. Det saknas anledning att Tjörns skattebetalare skall bekosta en ny
detaljplan vilken är ytterst osäker om den går att genomföra överhuvudtaget. Vi har
gått igenom handlingar och finner att kostnaderna för Tjörns skattebetalare att
genomföra planen blir så omfattande att det inte finnes skäl att överhuvudtaget
fortsätta med planarbetet. Tjörn skattebetalare har redan betalat 4 miljoner för
planarbetet.
Det framkommer också att ett stort hotellkomplex i hamnen kommer att störa
allmänhetens tillgänglighet i området. Protesterna är starka mot att anlägga ett hotell
från allmänheten. Tjörnpartiet lyssnar på Tjörnborna och vi anser att hotellet inte
skall byggas i hamnen.
Det framkommer också att parkeringar kommer att kosta Tjörns skattebetalare över
100 miljoner att anlägga. Det är alltså fråga om sådana kostnader som är orimliga i
förhållanden till samhällsnyttan för gemene Tjörnbo.
Tjörn kommun behöver skolor, äldreboende, dagis. Därmed skall inte ofantliga
summor läggas på att driva igenom detaljplaner som liknar mer önsketänkande än
de är realistiskt genomförbara.
Vi anser att kommunstyrelsen inte tar dess kontrollansvar ifråga om kostnader för
planen och dess genomförande.
Vi anser därför att kommunfullmäktige skall uppdraga åt kommunstyrelsen att
stoppa planprocessen och redovisa kostnader för fullmäktiges ledamöter.
Justerandes sign
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Vi föreslår fullmäktige att besluta:
1. Att kommunfullmäktige skall uppdraga åt kommunstyrelsen att stoppa
planprocessen.
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa nedlagda kostnader för
fullmäktiges ledamöter.
3. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fakturera de hittills
nedlagda kostnaderna som förvaltningen har haft till de intressenter och
exploatörer som omfattas av en ny detaljplan.”
Förvaltningens kommentar till motionen
Motionen har tidigare inte besvarats med hänvisning till pågående arbete med
samråd och efterföljande redogörelse. Förvaltningen föreslår att denna linje vidhålls
och att man fullföljer den påbörjade samrådsprocessen och att motionen avslås i sin
helhet. Eventuella beslut om fortsatt arbete eller ej med detaljplanen kommer
hanteras inom ramen för den ordinarie planprocessen, där samrådsredogörelser
utgör en viktig del i beslutsfattandet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 141 den 5 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 139 den 22 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 22 den 25 januari 2018
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 juni 2019
Motion den 16 januari 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
15 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Justerandes sign
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§223

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöterna om att öppna
Långekärrs skola
2018/434
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera förvaltningens beskrivning av vilka de eventuella konsekvenserna, utifrån
ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv, det skulle bli att åter öppna
Långekärrs skola.
2. Motionen avslås.
Barnkonventionen
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet påverkar och får konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om att öppna Långekärrs
skola.
Motionens innehåll
”Bakgrund
Tjörns kommun står inför mycket stora ekonomiska utmaningar inför framtiden för
att få plats med alla elever i våra skolor. Detta som en följd av att vi nu börjar växa
befolkningsmässigt vilket är glädjande. På kommunstyrelsens möte den 6 september
voterade Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt delar av
Moderaterna om att avsluta den utredning angående framtida skolstruktur ur ett
helhetsperspektiv för kommunen som det tidigare funnits ett blocköverskridande
politiskt stöd att genomföra. Ovan nämnda partier beslutade även att årskurs sex ska
flyttas över till låg- och mellanstadierna. Det innebär att det kommer att bli
”trångbott” i låg- mellanstadierna redan till skolstart hösten 2019. Under föregående
läsår startades Långekärrs skola upp igen på grund av lokalbrist då Rönnängs skola
reparerades från skadlig inomhusmiljö för både elever och personal. Vi vet att
Långekärrs skola har fina lokaler för skolverksamhet.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna
Att utreda möjligheten att åter öppna Långekärrs skola inför skolåret 2019-2020.”

Justerandes sign
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 140 den 22 augusti 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 36 den 25 april 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 8 den 31 januari 2019,
Kommunfullmäktige, § 160 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 16 april 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Maud Hultberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs.
Protokollsanteckning
Tanja Siladji Dahne (MP) och Anna Wängborg (MP) anmäler protokollsanteckning
enligt följande:
”I motionen samt även i tjänsteutlåtandet så har direkta felaktigheter smugit sig in
rörande voteringen om att avsluta utredningen angående framtida skolstruktur,
kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-06.
MP reserverade sig i frågan och föreslog att kommunstyrelsen skall beslutet i enighet
med kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21:
1. Tre alternativ ska utredas:
a) 4 till-9 enheter i Häggvall och Bleket och resterande F till 3-enheter.
b) 0-alternativ (befintlig organisation) där årskurs 6 flyttas till befintliga F till 5
enheter.
c) 4 till 9-enheter i Häggvall och Bleket, F till 6-enheter i Skärhamn och Kållekärr
samt F till 3 på övriga enheter.
2. Utredning ska belysa konsekvenser, för- och nackdelar, se bilaga 1
(Uppdragsbeskrivning ny skol- och förskolestruktur 2018) för de tre alternativen.
3. Utredningen ska innehålla en tidsplan när lokalbehoven uppstår och när
nödvändiga beslut behöver tas för de tre alternativen. Utredningen ska ta samtliga
kommunens skollokaler med i sin bedömning.
Justerandes sign
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4. Utredningen ska innehålla en investeringsplan över tid för de tre alternativen.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för arbetet med en kommunikationsplan,
för ökad information, dialog och delaktighet i det fortsatta arbetet.
6. Beslut om skolstrukturen ska föregås av en partiremiss.
7. Utredning samt förslag till beslut om skolstruktur och investeringsbehov ska
beredas så att beslut kan fattas på kommunfullmäktiges möte den 15 november
2018.”

Justerandes sign
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§224

Svar på motion från Maud Hultberg (S) om flexibla öppettider inom
förskolan
2019/118
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Barnkonventionen
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet påverkar och berör barn.
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
Justerandes sign
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mer anpassade barnomsorgstider, dvs. Lämna och hämta sitt eller sina barn i de
områden där barnen har sin placering.
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.”

Förvaltningens kommentar till motionen
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en beskrivning av vilka de
eventuella konsekvenserna av flexibla öppettider inom Tjörns kommuns förskolor
och fritidshem skulle medföra och kommit fram till följande:
”Om man tidigare- och senarelägger personalen i förskolan utan resursförstärkning,
innebär det att det blir färre personal under de tider på dagen då det är flest barn,
dvs. då barngrupperna är som störst. Konsekvensen av detta är högre
arbetsbelastning och mindre vuxentid/barn vid frukosten och eftermiddagens
mellanmål, eftersom personalens scheman förskjuts åt antingen morgonen eller
kvällen. Detta innebär också att personalen kommer att få mindre tid för reflektion,
dokumentation och planering.
I fritidshemmen är det svårt att göra en förändring av öppettiderna utan
resursförstärkning.”
Med den bakgrunden föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 143 den 5 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 141 den 22 augusti 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 58 den 23 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 112 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 13 maj 2019,
Motion den 22 februari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Maud Hultberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs.
Justerandes sign
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§225

Svar på 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:
1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden avseende ny entreprenad
2021.
2. Motionen avslås.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) 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.
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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.
Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat enligt följande:
”Samhällsbyggnadsnämnden ser inget behov av att förlänga nuvarande avtal med
Renova Miljö AB gällande slamtömning av enskilda avlopp utan har planerat att gå
igång med ny entreprenad under första halvåret 2021.
Detta betyder att förvaltningen kommer jobba fram ett underlag för upphandling
höst 2019 för att hinna genomföra upphandling och överlämning till vår 2021.
Det är fullt möjligt att ge flertal entreprenörer möjlighet att köra på uppdrag av
kommunen. Förvaltningen vill dock lyfta att upphandling och drift på detta sätt
kommer att kräva utökning av resurser i form av uppföljning i enlighet med avtal
och administration som fakturering, taxehantering, ärendehantering med flera olika
parter istället för en.
I motionen skriver man att förvaltningen ska se över de kommunala reglerna för
tömning av enskilda avlopp. Under 2019 har förvaltningen tittat på de lokala
föreskrifterna där man bland annat hanterar tömningsfreskvens av enskilda avlopp.
De lokala föreskrifterna förväntas gå upp till politiken under höst 2019 för
antagande.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 144 den 5 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 143 den 22 augusti,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 150 den 22 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 109 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2019,
Motion den 26 februari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§226

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om framtida
användning av kommunalbrygga i Södra Hamnen, Skärhamn
2019/287
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om framtida användning av
kommunalbrygga i Södra Hamnen, Skärhamn.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det har framkommit att Tjörns kommuns långa träbrygga utanför Port Sud, Pater
Noster etc. nyttjas av enskilda som saknar rätt använda bryggan. Inga avtal
existerar, inte erlägger båtägarna någon avgift. Att enskilda personer nyttjar
kommunens brygga som egen stadigvarande båtplats utan erlägga ersättning är
olaga gynnande av enskild.
Bryggan behövs för ett levande samhälle och för att stimulera näringslivet och
kulturen i området. Flera duktiga krögare erbjuder god mat och dryck till besökare.
Bryggan ligger strategiskt väl för att stimulera näringslivet och samhället. Det
föreligger ett allmänintresse att båtar kan lägga till för kortare besök i området. Det
föreligger inget allmänintresse att några enskilda utan rättigheter från markägaren
nyttjar bryggan år efter år som egen båtplats. Vissa båtägare har t.o.m. monterat s.k.
y-bommar som hindrar tilläggning för allmänheten. Några tillstånd för Y-bommar
etc. från markägaren existerar inte och kommunen måste ta nu krafttag mot fusket
vid bryggan. Bryggans tillgänglighet behövs också vid evenemang i området.
Därför föreslår Tjörnpartiet att bryggan skall nyttjas till s.k. pausbrygga där
anlöpande besökande båtar kan lägga till för kortade tidsperiod om några timmar för
att besöka museet, affärer, restauranger.
Fullmäktige föreslås besluta:
1. Att ge uppdrag till berörd förvaltning att tillse att den berörda bryggan nyttjas
för korta liggetider om max 4 timmar
2. Sjöräddningens verksamhet berörs inte av beslutet”
Beslutsunderlag
Motion den 23 augusti 2019.
Justerandes sign
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§227

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om krav på
suicidprevention i form av hoppskydd på Tjörnbron
2019/290
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om krav på suicidprevention i form av
hoppskydd på Tjörnbron.
Motionens innehåll
”Psykisk ohälsa och suicidförsök har de senaste åren uppmärksammats som ett

folkhälsoproblem, och suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Enligt
Folkhälsomyndigheten var av samtliga dödsfall i gruppen 15–29 år var 28 procent
orsakade av suicid 2017, och då är suicid vanligast för de över 44 år. Det är därför
alla kommuners uppgift att arbeta för att minska dessa siffror.
I ett mail till undertecknad daterat 190808 skriver stationsansvarig på
Sjöräddningssällskapet Stenungsund, Mikael Fredling följande:
”Vi kan bara hos oss konstatera att efter att man stängde möjligheten i Göteborg
med Angeredsbron och Älvsborgsbron så har ärendena ökat kraftigt.
Jag har varit aktiv sedan 2012 och hade fram till Aug 2017 inte haft ett enda larm
av denna kategorin på hela station. Efter ett tragiskt ärende i Aug 2017 så har det
ökat lavinartat. Under bara Juli-månad har vi haft minst ett larm i veckan där
utgången tyvärr vid ett av tillfällena inte blev som vi hade hoppats.”
Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg deltar under de närmaste åren i
Trafikverkets arbete med att följa upp effekten av nya hoppskydd/staket på de tre
högbroarna Älvsborgsbron, Angeredsbron och Göta älvbron.
Undertecknad har även fått ut statistik kring utryckningar från polisinspektör
Fredrik Martinsson. Han förklarar innan att de ärenden med kod ”Kontroll
person/fordon” med hög prioritet ofta rör sig om misstänkta självmordsförsök där
personen antingen inte finns kvar på bron när polisen kommer eller som inte vill
säga varför de var där.
2017
dödsfall: 2
2018
dödsfall: 1
2019 (-aug) dödsfall: 1
Justerandes sign
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Från Laila Kärrhage, driftchef på Sjö- och flygräddningscentralen finns följande
statistik baserad på en generell sökning i deras system med sökord
”brohoppare/suicid/Tjörnbron/Källösundsbron
2016: 3 st
2017: 3 st
2018: 6 st
2019: 4 st
Sveriges Kommuner och Landsting skriver i sitt material ”Förebygga suicid i fysisk
miljö” att målsättningen skall vara att försvåra både i tanke och handling för en
suicidal person. Det finns ett flertal fallstudier, från olika länder, där installation av
fysiska barriärer sänkt antalet självmord till noll.
På en bro anses detta vara staket på minst 2-2,7 meter. I den brittiska
suicidpreventionsguiden finns följande rekommendationer:
 Inåtböjd kurva i toppen för att försvåra överklättring
 Vid lodrätt topp – taggutformning eller liknande som försvårar överklättring
 Inte medge fotfäste för klättring på insidan
 Medge förenklad klättring från utsidan (om någon vill klättra tillbaka)
 Barriärerna bör integreras i miljön i möjligaste mån för att inte skapa negativa
associationer. Vissa broar har t.ex. använt sig av böjt härdat glas för att
bibehålla utsikt och skapa trevligare miljö.
Det finns även broar som har fallskydd som går ut nedanför bron och ”fångar upp”
de som försöker hoppa.
Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta:
1. Att Tjörns kommun skall kräva att renoveringen av Tjörnbron skall omfatta
även att bygga hoppskydd/suicidprevention.
2. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra denna dialog med Trafikverket,
samt i samverkan med Stenungsunds kommun.
3. Att Kommunstyrelsen återrapporterar resultatet av dessa samtal snarast till
fullmäktige.”
Beslutsunderlag
Motion den 28 augusti 2019.

Justerandes sign
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§228

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om
vattensituationen
2019/301
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om vattensituationen
september 2019.
Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
I Tjörns kommuns tidning ”Vi på Tjörn” så kunde man i nummer 4 -2019 läsa
följande under rubriken:
Vårt värdefulla dricksvatten- Så jobbar vi!
”Det gör vi här och nu:




Vi ökar underhållet av ledningarna. Parallellt har vi på börjat det långsiktiga
arbetet att byta ut gamla ledningar
I somras ökade vi vår vattenkapacitet genom en ny ledning från Häle mosse till
Bö tjärn.
Arbetet med den planerade vattenledningen från Kungälv går framåt.”

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Hur mycket har underhållet av våra vattenledningar ökat under 2019 kontra
2018
i timmar och kronor?
2. Hur mycket vatten har pumpats mellan Häle mosse till Bö tjärn under
sommaren 2019?
3. Har kommunen alla nödvändiga tillstånd och avtal med markägare för sina
vattenledningar mellan Häle mosse till Bö tjärn och övriga
överföringsledningar?
4. På vilket sätt går arbetet med den planerade vattenledningen från Kungälv
framåt?”
Justerandes sign
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5. Hur har arbetet i det nybildade VA-utskottet bedrivits med avseende på
sommarens vatten situation?”
Beslutsunderlag
Interpellation den 11 september 2019.
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§229

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till Martin Johansen (L) om
olaga vapeninköp 2014
2019/311
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (L) om olaga vapeninköp 2014:
”Bakgrund:
Det har framkommit att Tjörns kommun har betalat ut närmare en halvmiljon
kronor till ett konto. Polismyndigheten upptäckte att Tjörns skattebetalares pengar
har gått till inköp av illegala vapen. Du är högst politiskt ansvarig inom kommunen.
Frågan blir: Har Tjörns kommun fått tillbaka den summa som har betalats ut?”
Beslutsunderlag
Fråga den 12 september 2019.
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§230

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till Tjörns Bostads ABs
styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om renoveringar av
Bleketskolan
2019/310
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till Tjörns Bostads ABs
styrelseordförande Magne Hallberg (KD) om renoveringar av Bleketskolan:
”Bakgrund:
Det har framkommit att Skolförvaltningen inte kan nyttja lokaler i Bleketskolan
trots att det finnes gällande hyresavtal där det åligger Tjörns Bostads AB att
tillgodose att skolan kan nyttjas. Tjörns kommun har blivit tvungna att hyra
ersättningslokaler från bolaget trots att kommunen betalar full hyra till bolaget.
Frågan blir: Vem har beslutat att inte renovera lokalerna vilket innebär att
skolförvaltningen inte kan nyttja dem enligt gällande hyresavtal?”
Beslutsunderlag
Fråga den 12 september 2019.
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Ledamöter
närv tjg

1

ej närv

–

§ 200

1 (2)
§ 200

§ 222

närv ej tjg x

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

1. Bo Bertelsen

(m)

1 (tom § 200)

1

1

2. Lars Carlsson

(m)

1

1

1

1

3. Susanne Landgren

(m)

1

1

1

1

4. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

5. Bengt-Arne Andersson (m)

1

1

1

1

6. Björn Möller

(-) fd (m)

-

7. Marianne Möller (-) fd (m)

1

1

1

1

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

1

1

1

1

Robert Johansson

(m)

-

Yvonne Andersson

(m)

1 (from § 201)

Martin Tellblom (-) fd (m)

1

Kerstin Möller

-

(-) fd (m)

9. Robert Bull

(c)

1

10. Georg Strömbom

(c)

-

Frank Holvik

(c)

-

Emelie Holgersson

(c)

-

11. Martin Johansen

(l)

12. Benita Nilsson

(l)

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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)

-

Ewa-Lena Svensson

(l)

1

1

1

1

Lennart Rosén

(l)

x

Hans Kristensson

(l)

x

(kd)

1

1

1

1

18. Martina Gullbrandsson (kd)

-

19. Rolf Persson

(kd)

-

Dan Gustafsson

(kd)

1

1

1

1

Jörgen Myrberg

(kd)

1

1

1

1

20. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

21. Rosalie Sanyang

(s)

1

1

1

1

22. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

23. Christy Whiddon

(s)

-

17. Magne Hallberg
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Ledamöter

närv tjg

1

ej närv

—

§ 200

närv ej tjg x

Ja

Nej

2 (2)
§ 200

Avst

Ja

Nej

§ 222
Avst

Ja

Nej

24. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

25. Maud Hultberg

(s)

1

1

1

1

26. Jan Berndtsson

(s)

1

1

1

1

27. Annica Johansson

(s)

1

1

1

1

28. Klaes Lundin Eide

(s)

1

1

1

1

Anette Johannessen

(s)

1

1

1

1

Oscar Andersson

(s)

x

Birgitta Bengtsson

(s)

-

John Sporrong

(s)

x (tom § 200)

Bert-Inge Nordberg

(s)

x

29. Alma Janeth Sibrian (v)

1

1

1

1

30. Percy Karlsson

(v)

1

1

1

1

Tuula Visala Karlsson (v)

x

Thomas Collberg

x

(v)

31. Tanja Siladji Dahne
(mp)

1

1

1

1

(mp)

1

1

1

1

Anders Backensved (mp)

-

Fredrik Sildaji Dahne (mp)

-

32. Anna Wängborg

33. Martin Johansson

(sd)

1

1

1

1

34. Rikard Simensen

(sd)

1

1

1

1

35. Thord Jansson

(sd)

1

1

1

1

36. Christer Olsson

(sd)

1

1

1

1

Zaid Liveland

(sd)

x

Jenn Johansson

(sd)

-

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)

-

Peter Gustavsson

(tp)

-

Christofer Nicklasson

(tp)

x

Summa:

40

23

17

53

4

17

19

23

14

Avst

2

