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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136

Val av protokollsjusterare

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Bo Bertelsen (M) och John Sporrong (S) att tillsammans 
med ålderspresident och kommande ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Anmälan av motion från Maud Hultberg (S) angående filter på skolornas nätverk 
mot pornografiskt innehåll

- Fråga från Benny Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) angående rekrytering av 
VA-personal

- Begäran om entledigande från Azar Hedemalm (MP) från uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen

- Val av ledamot i kommunstyrelsen (MP)
- Val av ordförande och förste vice ordförande i valberedningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska göra ytterligare tillägg till 
dagordningen:

- Redovisning av ej förberedda motioner, oktober 2018
- Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2018
- Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds delårsbokslut per augusti 2018
- Förslag till sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige
- Revidering av samarbetsavtal för gemensam överförmyndarverksamhet - Lilla 

Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner
- Utökning av verksamhetsområden Nordviksgärde-Märkesten
- Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av 

Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB
- Svar på motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard 

Simensen (SD) angående valnämnds sammansättning
- Svar på interpellation från Leif Göbel (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande 

Martin Johansen (L) angående Tjörns kommuns beredskap för kris och krig

Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Benny Anderssons (S) 
förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Benny Anderssons (S) förslag om tillägg 
ska tillföras dagordning eller inte. Ordförande finner att ärendena ej ska läggas till.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendena ska läggas till på dagordningen.
Nej-röst för att ärendena inte ska läggas till på dagordningen.

Omröstningsresultat
16 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
25 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Ärendena läggs inte till på dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138

Val av fullmäktiges ordförande till och med 2022-10-14

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders G Högmark (M) till kommunfullmäktiges 
ordförande till och med 2022-10-14.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon 
till justeringstillfället.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande, till och med 2022-10-14, ska väljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår Anders G Högmark som kommunfullmäktiges 
ordförande.
Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) som kommunfullmäktiges 
ordförande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Anders G Högmark (M) får 25 röster.
Rikard Larsson (S) får 16 röster.

Anders G Högmark (M) väljs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§139

Val av fullmäktiges 1:e vice ordförande till och med 2022-10-14

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gun Alexandersson Malm (L) till kommunfullmäktiges 
1:e vice ordförande till och med 2022-10-14.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, till och med 2022-10-14, ska väljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår Gun Alexandersson Malm (L) som kommunfullmäktige 
1:e vice ordförande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§140

Val av fullmäktiges 2:e vice ordförande till och med 2022-10-14

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Percy Karlsson (V) till kommunfullmäktiges 2:e vice 
ordförande till och med 2022-10-14.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, till och med 2022-10-14, ska väljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Alma Sibrian (V) föreslår Percy Karlsson (V) som kommunfullmäktiges 2:e vice 
ordförande.
Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) som kommunfullmäktiges 2:e vice 
ordförande.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Alma Sibrians (V) förslag väljs.
Omröstning begärs.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Percy Karlsson (V) får 24 röster.
Rikard Larsson (S) får 16 röster.
1 blank röst.

Percy Karlsson (V) väljs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§141

Överlämnande av ordförandeskapet

Sammanfattning
Ålderspresident Robert Bull (C) överlämnar ordförandeskapet till Anders G 
Högmark (M). 

Anders G Högmark (M) tackar å presidiets vägnar för förtroendet att leda 
fullmäktige och tackar ålderspresidenten för sin tjänstgöring.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§142

Val av ledamöter och ersättare i valberedningen till och med 2022-
10-14 (1+1) (S 2+2)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer till valberedningen till och med 
2022-10-14:

Ledamöter Ersättare
Gunnemar Olsson (L) Hans Kristensson (L)
Bengt-Arne Andersson (M) Robert Johansson (M)
Magne Hallberg (KD) Martina Gullbrandsson (KD)
Georg Strömbom (C) Frank Holvik (C)
Benny Andersson (S) Christy Whiddon (S)
Rosalie Sanyang (S) John Sporrong (S)
Fredrik Dahne (MP) Anders Backensved (MP)
Erling Alsin (V) Catharina Schönbäck (V) 
Gert Kjellberg (TP) Cyril Esbjörnsson (TP)
Rikard Simensen (SD) Thord Jansson (SD)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ny valberedning till och med 2022-10-14.

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje parti samt ytterligare 
en ledamot och en ersättare för det största partiet.

Nomineringar
Ledamöter och ersättare:
Samtliga partier avger sina nomineringar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§143

Val av ledamöter och ersättare till Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige mandatperioden 2019-2022 (2+2)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige väljer:

Ledamöter Ersättare
Inga-Lill Hast (L) Susanne Landgren (M)
Benny Andersson (S) Rosalie Sanyang (S)

Sammanfattning
Enligt GR:s förbundsordning (§ 4) ska varje medlemskommun utse en ledamot och 
en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid 
ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en 
ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare, dock skall antalet ledamöter utsedda 
av Göteborgs kommun begränsas till samma antal som utses av övriga 
medlemskommuner tillsammans ökat med en. Antalet ersättare ska vara lika många 
som antalet ledamöter. Tjörns kommun ska utse två ledamöter och två ersättare för 
perioden 2019-2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår Inga-Lill Hast (L) som ordinarie och Susanne 
Landgren (M) som ersättare.
Benny Halldin (S) föreslår Benny Andersson (S) som ordinarie och Rosalie Sanyang 
(S) som ersättare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§144

Begäran om entledigande från Anders Helling (L) fd (MP) från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen samt suppleant i Tjörns 
Bostads AB

2018/399

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Helling (L) fd (MP) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen samt suppleant i Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning
Anders Helling (L) fd (MP) har begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 27 september 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§145

Val av ersättare i kommunstyrelsen (MP)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att miljöpartiet avstår från att välja en ersättare i 
kommunstyrelsen. Platsen förblir vakant till och med 31 december 2018.

Sammanfattning
Anders Helling (L) fd (MP) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför ske. Miljöpartiet avstår från att nominera 
och platsen förblir vakant.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 144 den 1 november 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§146

Val av suppleant i Tjörns Bostads AB (MP)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Carl Bloom (MP) till suppleant i Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning
Anders Helling (MP) har entledigats från sitt uppdrag som suppleant i Tjörns 
Bostads AB. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 144 den 1 november 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår Carl Bloom (MP) som suppleant i Tjörns Bostads 
AB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§147

Begäran om entledigande från Eva Hammar (MP) från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige

2018/413

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Eva Hammar (MP) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning
Eva Hammar (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 4 oktober 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§148

Begäran om entledigande från Anders Backensved (MP) från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden

2018/398

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Backensved (MP) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning
Anders Backensved (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 27 september 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§149

Val av ersättare i socialnämnden (MP)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anna Wängborg (MP) till ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning
Anders Backensved (MP) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 148 den 1 november 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår Anna Wängborg (MP) som ersättare i 
socialnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§150

Begäran om entledigande från Filip Gollungberg (M) från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige

2018/443

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Filip Gollungberg (M) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning
Filip Gollungberg (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 22 oktober 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§151

Den kommunala revisionens granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

2018/389

Beslut
Kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beslutsunderlag
Missiv till revisionsrapport den 10 september 2018,
Revisionsrapport: Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§152

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson 
(TP ) om utredning av kostnader för processvattenhantering från 
fiskberedningsindustrin och justering av kostnader för 
processvattenhanteringen

2018/396

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om att 
utreda kostnaderna för processvattenhantering från fiskberedningsindustrin och 
justering av kostnader för processvattenhanteringen.

Motionens innehåll
”Det nya reningsverket i Rönnäng har kostat stora summor att anlägga.
En stor del av reningsverkets kapacitet går åt till att ta emot processvatten från 
fiskeberednings industrin. I nuläget belastar Klädesholmen Seafood AB 
reningsverket kraftigt och flera viten har utgått till företaget.

Betydande investeringar har gjorts för att kunna ta emot processvattnet i det nya 
reningsverket.

Det kan inte vara meningen att övriga VA kollektivet skall bära dessa betydande 
kostnader från processvatten hanteringen.

Enligt lag skall självkostnadsprincipen gälla vilket innebär att Klädesholmen 
Seafood AB skall betala för sig fullt ut.

Inga taxejusteringar eller undersökningar vad processvattenhanteringen kostar VA 
kollektivet har gjort sedan taxan infördes år 2015. Samtidigt har kommunen beslutat 
att höja taxan för det övriga VA kollektivet.

Vi föreslår fullmäktige att besluta om:
1: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för 
processvattenhanteringen från fiskberedningsindustrin och att nämnden sedan 
föreslår fullmäktige att justera taxor för processvatten hanteringen.”

Beslutsunderlag
Motion den 27 september 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§153

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”

2018/427

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående anstiftan av pris 
för ”En hållbar kommun”.

Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det blåser ”nya vindar” i världen…
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra 
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent) 
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i 
balans.

Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste 
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter, 
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare 
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och 
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av 
lokala resurser.

Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta 
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där. 
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt 
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att 
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart.

Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors 
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara 
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det 
finns där det finns mänskliga goda tankar.

Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi 
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så 
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust” 
för andra att nå dit också.

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har 
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en 
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan.

Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om 
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man 
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga 
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att 
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi:

 Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det 
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för 
ett Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år.

 Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan 
även vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns 
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att 
nominera pristagare. 

 Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då 
årsredovisningen presenteras. 

 Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av 
kommunen.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-11-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§154

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
anställning av kommunekolog för förbättrad miljöplanering

2018/428

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående anställning av 
kommunekolog för förbättrad miljöplanering.

Motionens innehåll
”Bakgrund
I socialdemokraternas budget de senaste åren har vi tillfört extra resurser för att 
förstärka kommunens miljöarbete samt kompetens. Vi tar nu ytterligare steg i den 
riktning som vi anser att framtiden kräver av en modern och framsynt kommun, att 
tillföra en kommunekolog. 

En kommunekologs kunskaper behövs inom den kommunala framtidsplaneringen. 
Det gäller förutom kompetensförstärkning av miljöarbetet främst inom 
samhällsbyggnadsfrågor som behöver en ekologs kompetens för att kunna avgöra 
om en strandskyddsdispens ska kunna ges eller om ett bygglov ska beviljas. 
Se nedan utdrag ur Plan och Bygglagen kap 1 och 2.

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer.
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten enligt denna lag.

2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna 
och enskilda intressen.
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt 
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden 
i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).
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3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 
främja 
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
   Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges 
i första stycket 1–5. Lag (2013:867).
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna 
lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt 
är lämplig för ändamålet.
 
Även i översiktsplanearbetet som ska göras varje mandatperiod behövs en 
kommunekologs kompetens. I många ärenden som har passerat är vi övertygade om 
att en ekologs kompetens hade varit av godo. Privatisering av kommunens mark och 
vattenområden i känsliga kommundelar är ett av många exempel där en 
kommunekologs värdering är av vikt för framtiden. Detaljplaneringen i våra 
hamnområden, Malagaområdet, Klädesholmen som exempel, 
småbåtshamnsutbyggnad, Goviken, är andra exempel som behöver klok planering. 
 
Även inom kommunstyrelsen finns ärenden där en ekologs unika kompetens vore 
önskvärd. I en framtid med allt större problem pga. klimatförändringar och förlust 
av biologisk mångfald är vi övertygade om att tillgång till denna kompetens 
kommer att förstärka kommunens varumärke. Vi föreslår att ekologen placeras på 
kommunstyrelseförvaltningen för att kunna användas kommunövergripande, främst 
inom samhällsbyggnadsplanering.
 
Begreppet Sveriges lustgård förpliktar. I en lustgård är de biologiska värdena 
bevarade med kunskap och aktiv medvetenhet som riktmärke för all planering.  
Vi är medvetna om att en liten kommun som Tjörn kan ha svårt att tillföra en ny 
tjänst om som kommunekolog på egen hand och att vi därmed anser att en tjänst 
som kommunekolog med fördel kan göras i samarbete med andra kommuner. En 
förfrågan om samarbete kan med fördel göras inom SOLTAKs kommuner. 
Kungälvs kommun har framsynt anställt en kommunekolog med goda resultat. 
Samarbete med dem skulle vara en bra start då vi ansvarar för stora delar av 
Hakefjorden tillsammans. 
 
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna

 Att kommunen tillför kompetensen kommunekolog till kommunstyrelsens 
förvaltning.
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 Att kontakt tas med kommunerna inom SOLTAK, Kungälv i synnerhet, för 
samarbete om en kommunekolog.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§155

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter om att 
bygga en gång- och cykelväg utmed väg 169 mellan rondellen i 
Spjärr och Aröd

2018/429

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om att bygga en gång- och 
cykelväg utmed väg 169 mellan rondellen i Spjärr och Aröd.

Motionens innehåll
”Bakgrund

Under 1990 talet tog Tjörns kommun steg framåt i förverkligande av våra första 
gång och cykelvägar, tex mellan Skärhamn och Kållekärr. De senaste åren har 
satsningen av GC-vägar helt stannat av. Löften inför förra valet var att det skulle 
byggas en GC-väg längs väg 160. Det löftet har brutits med olika bortförklaringar. 
GC-vägar är även ett komplement för de bristfälliga kollektivtrafikturer som 
trafikerar kommunen. Detta både för vuxna men även för många av våra barn som 
behöver förflytta sig säkert och tryggt. 

Avsaknad av GC-väg utmed hela väg 169 är en stor brist för kommunen. 
 
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna

- Att kommunstyrelsen tar initiativ för att en komplett GC-väg byggs utmed 
hela väg 169.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§156

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
framtagande av en ny Översiktsplan ur ett hållbart perspektiv

2018/430

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående framtagande av 
en ny Översiktsplan ur ett hållbart perspektiv.

Motionens innehåll
”Bakgrund

Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrdokument över hur kommunen 
planerar för sin framtid. Den ska aktualiseras varje ny mandatperiod. 
Den nuvarande Översiktsplanen saknar perspektivet att ”Hela Tjörn ska leva, året 
runt.” 

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna  

 Att kommunstyrelsen tar initiativ att snarast starta arbetet med att ta fram en 
ny översiktsplan

 Att inriktningen startas utifrån att Hela Tjörn ska leva, Året runt. 

 Att arbetet med den nya aktualiseringen av Översiktsplan har sin 
utgångspunkt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§157

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
att bygga gång- och cykelvägar på östra Tjörn

2018/431

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående att bygga gång- 
och cykelvägar på östra Tjörn.

Motionens innehåll
”Bakgrund

I väntan på var framtidens idrottsplats i Valla skulle vara belägen har det också 
blivit ett stopp på planer kring bättre förbindelser till idrottsplatsen från tätorterna i 
Myggenäs/Almösund och Höviksnäs. Under en tid fanns planer på att flytta 
idrottsplatsen närmare högstadieskolan i Häggvall. Nu synes dessa planer definitivt 
vara avfärdade då både en kostsam konstgräsplan anlagts vid Fjälebro och ett stort 
nytt klubbhus och omklädningsrum står i startgroparna för byggstart. Planerna är att 
det inte bara skulle kunna vara och betjäna idrotten, utan också en samlingsplats för 
andra ungdomsaktiviteter. Hur som helst, när dessa planer nu ska förverkligas 
behövs säkrare vägar till och från anläggningen.

Därför föreslår vi att en gång-och cykelväg anläggs mellan Häggvallrondellen och 
Sundsbyvägen vid Mjölkeviken och att elljus sätts upp mellan avfarten mot 
idrottsplatsen vid Hjälteby och fram till idrottsplatsen.

I en andra etapp bygga vidare på gång- och cykelvägen från Myggenäs/Almösund 
mot Orust och med en nyanlagd gång-och cykelväg möta den nya väg som just nu 
byggs från Varekilsnäs mot Varekil.

Trafiksäkerhet, bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter, miljöhänsyn 
och en alltmer växande cykelturism främjas av dessa byggen. Dessutom är speciellt 
gång- och cykelvägen till och från idrottsplatsen i Valla ett angeläget projekt ur 
barn- och ungdomsperspektiv!

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna

 Att kommun skyndsamt tar sig an projektering och byggnation av gång- och 
cykelväg mellan Häggvallrondellen och Sundsby korsväg (vid Mjölkeviken) 
och elbelyser vägen från Hjälteby till Fjälebrovallen
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 Att kommunen projekterar och förbereder en gång- och cykelväg från 
Almösund mot Skåpesund.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§158

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter om 
yttrandefriheten för kommunens anställda

2018/432

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

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.

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. 
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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.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§159

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter om att 
bygga en gång- och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik

2018/433

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om att bygga en gång- och 
cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik.

Motionens innehåll
”Bakgrund

Under 1990 talet tog Tjörns kommun steg framåt i förverkligande av våra första 
gång och cykelvägar, tex mellan Skärhamn och Kållekärr. De senaste åren har 
satsningen helt stannat av. Löften inför förra valet var att det skulle byggas en GC-
väg längs väg 160. Det löftet har brutits med olika bortförklaringar. 
GC-vägar är även ett komplement för de bristfälliga kollektivtrafikturer som 
trafikerar kommunen. Detta både för vuxna men även för många av våra barn som 
behöver förflytta sig säkert och tryggt. Det gäller i synnerhet vägen mellan Kuballe 
och Bäckevik. Vägen är smal med mycket trafik samtidigt som barn ska cykla stor 
del av året i mörker till och från skolan i Rönnäng. 
 

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna
  

 Att kommunstyrelsen tar initiativ för att en GC-väg byggs mellan Kuballe 
och Bäckevik.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§160

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter om att 
öppna Långekärrs skola

2018/434

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

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.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§161

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter om att 
bygga hyresrätter på Dunkavlemyren

2018/436

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om att bygga hyresrätter på 
Dunkavlemyren.

Motionens innehåll
”Bakgrund

Tjörns kommun innehar har den mycket ohedervärda första platsen av Sveriges 
kommuner med flest antal privata bostäder i förhållande till hyresrätter. Detta 
innebär att våra unga har svårt att etablera sig med egna boenden, många tvingas i 
”kommunflykt” för att hitta sin första bostad. Många äldre med stora tungarbetade 
hus tvingas bo kvar mot sin vilja då utbudet av hyresrätter inte räcker för deras 
behov. Behovet av fler hyresrätter är stort. 

Tjörns Bostadsbolag, TBAB, har arbetat med att ta fram ritningar mm för att bygga 
attraktiva hyresrätter för våra medborgare på Dunkavlemyren i Skärhamn. Ett 
projekt som kunnat ge många nya hyresrätter i kommunal regi. Tyvärr så återtog 
den politiska majoriteten området med motiveringen att vårt eget kommunala 
bostadsbolag inte hade förtur till vår egen mark!(?)!

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna  

- Att åter tilldela TBAB det markområde kallat, ”Dunkavlemyren” för 
byggnation av hyresrätter omgående.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§162

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter om att 
utreda möjlighet till utträde ur SOLTAK AB

2018/437

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om att utreda möjlighet till 
utträde ur SOLTAK AB.

Motionens innehåll
”Bakgrund

Tjörns kommun var en av sju kommuner som tog initiativ till söka samverkan med 
grannkommuner i syfte att spara pengar. Det var den enda bakgrunden till att bilda 
SOLTAK. År efter år har SOLTAK lovat goda resultat. Det har tyvärr uteblivit. 
Under budgetberedningen den 13 september (!) visades det på att kommunen har 
mycket stora ekonomiska utmaningar. Med den bakgrunden måste nu alla 
verksamheter prövas om de är kostnadseffektiva, om medborgarnas skattemedel 
används på bästa sätt. SOLTAK är en sådan verksamhet som måste prövas. 

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna  

 Att kommunstyrelsen tar initiativ för att en utredning av SOLTAK för 
Tjörns kommuns behov tydliggörs.

Visar utredningen på kostnads ineffektivitet ska initiativ om utträde startas snarast.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§163

Anmälan av motion från Socialdemokraternas ledamöter angående 
tillsättande av en etikkommission

2018/435

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående tillsättande av en 
etikkommission.

Motionens innehåll
”Den borgerliga majoriteten på Tjörn, ledd av det liberala kommunalrådet Martin 
Johansen, har sedan maktövertagandet 2008 kantats av märkliga affärer som rullas 
upp i media inom det kommunala ansvaret. I de fall som avslöjas som inte är direkt 
olagliga är de i många fall etiskt tvivelaktiga med uppenbara inslag av girighet. En 
av de mest kända är bytesaffären mellan framstående partikamrater och kommunen 
av attraktiv tomtmark med havsutsikt mot värdelöst dike i syfte att få allmänheten 
att tro på tillkomsten av en lekplats mitt i en trevägskorsning! En annan 
uppmärksammad affär har varit försäljning och därmed privatisering av värdefull 
kommunal mark samt omvandling av en sjöbod mitt Skärhamns hamnområde till en 
sommarrestaurang. 

Andra exempel på affärer som stoppats av oppositionen, tack vare att vi fått 
kännedom om försöken i tid, är försöket att sälja Rönnängs Brygga och vatten till 
privatperson eller när den juridiska prövningen hävt antagna beslut efter 
överklaganden från kommunmedborgare, t.ex. försöket att sälja Ängeviksladan för 
en krona till politikervänner i majoriteten! Bygglov har frikostigt beviljats utanför 
planområde till lika goda politikervänner samtidigt som vanliga privatpersoner 
nekats i grannområdet med omotiverade skäl. 
Nya försök görs nu att försöka sko sig på att köpa in vattenområden för en billig 
peng av politikerföreträdare, allt för att kortsiktigt gynna sig på bekostnad av 
kommande generationers möjlighet av rekreativa gemensamma miljöer i vår 
känsliga kommuns samhällen. 

Med kunskap om att det som är sålt aldrig går att få tillbaka kräver nu 
socialdemokraterna att en Etikkommission nu tillsätts med omedelbar verkan. Eller 
är det möjligt att tro att det går att köpa tillbaka det som är sålt utan mycket dyra 
återköp, vad skulle t.ex. återköp av tomten under sjöboden i Skärhamns hamn kosta, 
24000 kr? Knappast, eller hur ser t.ex. möjligheterna ut att byta tillbaka diket i 
Rönnäng ut?  Knappast troligt det heller.
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Det är uppenbart att det finns stort behov av att diskutera och tänka igenom våra 
etiska ställningstagande och värderingar om hur vår kommuns framtid bör värnas. 
Socialdemokraterna har länge påtalat behovet av besinning i dessa frågor. Den 
Etikkommission som vi nu efterlyser ska ha som uppgift att organisera en 
kommunal dialog om värderingsfrågor och på detta sätt lyfta upp det ovärderliga 
samtalet inför kloka framtidsbeslut, inte efter votering. Tjörns kommun har antagit 
en metod kallad ”Culture Planning” för samhällsplanering med medborgare. Den 
bygger på att man ska ”Fånga Platsens Själ”. Vilken själ anser 
Kommunfullmäktige att Tjörn ska ha in i framtiden? Den privatiserade eller den 
tillgängliga? Det är dags nu att sätta ord till handling, verkställ ”Culture Planning 
metoden” som den verkliga metoden med alla partiers lika värde om att få bli hörda 
om samhällsplanering i samförstånd med medborgarna. Där kan vägledande 
värderingar för vårt samhälle och det dagliga livet lyftas på ett etiskt, demokratiskt 
framåtsyftande sätt.
 
Till dess att Etikkommissionen hunnit träda i kraft ska alla pågående och 
kommande utförsäljningar av kommunalt vatten och mark stoppas, detta gäller även 
de tillgångar av mark och vatten som finns inom de helägda kommunala bolagen. 

 Med beskriven bakgrund yrkar vi:

 Att: Kommunfullmäktige tillsätter en Etikkommission bestående av 
kommunfullmäktiges samtliga partier

 Att de pågående och kommande utförsäljningarna stoppas till dess att den 
planerade Etikkommissionen antagit nya etiska regler för hur utförsäljning 
av kommunmedborgarnas gemensamma intressen ska värnas för framtiden.”

Beslutsunderlag
Motion den 18 oktober 2018.
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§164

Anmälan av interpellation från Benny Andersson (S) ställd till 
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande 
Lars Carlsson (M) angående miljötillsyn

2018/455

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) angående 
miljötillsyn.

Interpellationens innehåll
”Bakgrund, 
 I lokaltidningen från den 23 oktober kunde man läsa om ett befarat stort utsläpp 
från Skärhamns frys av släckt kalk. I artikeln upplystes vi även om att länsstyrelsen 
tidigare varit tillsynsmyndighet men att kommunen nu hade ansvaret. Trots att 
kommunen nu har ansvaret så har man inte gjort någon tillsyn. 
Området som utsläppet skedde i är Tjörns mest besökta turismområde med bland 
annat en högt besökt badplats.
 
Mina frågor blir med beskriven bakgrund:

 Vad anser du som ansvarig politiker som orsak att kommunen ännu inte 
gjort tillsyn av anläggningen?

 Är det möjligt/lämpligt att fortsatt ha tillverkningsindustri med denna typ av 
utsläpp i kommunens mest besökta turistområde?

 Vilka krav anser du bör sättas på industrin med tanke på dess placering inom 
detta område, det för kommunen så viktiga område ur besöksnärings 
synpunkt?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§165

Anmälan av interpellation från Benny Andersson (S) ställd till 
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande 
Lars Carlsson (M) angående underskott i va-verksamheten

2018/456

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) angående 
underskott i VA-verksamheten.

Interpellationens innehåll
”Bakgrund,
Partierna sitter nu sex månader efter ordinarie kalender i budgetarbete och arbetar 
med budget 2019-2022. I lokaltidningen den 17 oktober kunde vi läsa att Vatten o 
Avloppsverksamheten beräknas gå med ett underskott på 6.6 miljoner kronor. 
Enligt kommunallagen så kan man göra ett underskott ett år inom VA som sedan 
ska återställas tillbaka till skattekollektivet inom tre år. Görs inte detta så får 
skattekollektivet stå för ”notan”. De senaste åren har denna balans ej gått att uppnå 
varav skattekollektivet belastats med ca 6 miljoner kronor som annars kunnat 
användas till de mjuka värdena i kommunen, vård skola och omsorg. Vi ser nu att 
skattekollektivet hotas nu av ytterligare ca 10 miljoner kronor. 

VA-verksamheten har en finansierad budget inom sin egen verksamhet. Det innebär 
att med nuvarande politik så dubbelbeskattas många medborgare på Tjörn. Detta 
genom att man dels tvingats via ditt beslut om slamtömning av sina brunnar till ett 
monopol med högre och mindre servicevänligt avtal av sina egna slambrunnar än 
man hade innan med fler aktörer på marknaden. Dessa hushåll har även egen 
färskvattenbrunn, man ordnar alltså på egen bekostnad sitt behov av VA. När VA 
dessutom ska finansieras via skattsedeln så uppstår denna ”Dubbelbeskattning”. 

I budget arbetet har vi försökt att få fram uppgifter om när VA beräknas hålla sin 
egen budget. Det har till dags dato ej gått att få fram.

I lokaltidningen ser vi även att man enligt ny ansvarig chef kan organisera sig på ett 
mycket mer effektivt sätt än nuvarande.  
 
Mina frågor blir med beskriven bakgrund:

 Anser du att du skött ditt uppdrag som ordförande och ytterst ansvarig för 
VA-verksamheten på bästa sätt för medborgarna på Tjörn?
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 Vad anser du om uppgiften att man kan organisera sig mer samordnat inom 
VA än nuvarande organisation med anställda utspridda inom två 
kommuner?

Kommer du att ta några initiativ som ansvarig politiker för VA som gör att 
medborgare inte fortsatt ska dubbelbeskattas?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§166

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

2018/457

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

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

Interpellationens innehåll
”Bakgrund, 

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

I protokollet stå bland annat:

§ 106 Antagande av inköps- och upphandlingspolicy 

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

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

I den antagna policyn kan vi bland annat läsa följande:

4. Ansvar och uppföljning

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

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

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

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

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

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

I de av Kommunstyrelsen antagna riktlinjerna kan man läsa att:

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

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

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

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

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

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

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

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens beslut?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§167

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande 
Lars Carlsson (M) om kommunens slamtaxa

2018/458

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) om kommunens 
slamtaxa.

Interpellationens innehåll
”Bakgrund, 
 
Den 21 april 2016 antog Tjörns kommunfullmäktige en ny slamtaxa som i praktiken 
gjorde Renova till den enda entreprenören som får tömma slam i Tjörns kommun.

Det har nu gått ett år sedan detta olyckliga beslut togs i Tjörns kommunfullmäktige.

I protokollet kan man läsa följande:

”Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Anta slamtaxa som tillägg i kap 1.4 och kap 3 i Avfallstaxa 2016. 
2. Taxan för slam gäller från 2016-06-01. 
3. Utvärdering av taxan ska ske efter inkörningsåret 2016 och 
utvärderingsunderlag ska tas fram av Samhällsbyggnadssektorn i samråd med 
politiken. 
4. Samhällsbyggnadssektorn ska se över den interna hanteringen för att minimera 
de egna administrativa kostnaderna. 
5. Anta förtydligande av möjligheten för dispens i kap 5 i Föreskrifter för 
avfallshantering för Tjörns kommun.”

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:

1.  I ett interpellationssvar från 19 oktober 2017 skrev du att en riktig 
utvärdering av slamtaxan som nämns i beslutspunkt 3 ovan skall ske i början 
på 2018. Vad är innehållet i denna utvärdering?

2. När får Kommunfullmäktige ta ställning till denna utvärdering?
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3. I ditt interpellationssvar från 19 oktober 2017 skrev du att mer än 13% av 
intäkterna för grundavgift slam försvann i faktureringskostnader. Totalt 
134 343 kronor per år. Hur ser denna siffra ut för 2018.

Vill du ta några politiska initiativ att ändra den nu gällande slamtaxan för att skapa 
en större valfrihet när det gäller val av entreprenörer av slamsugning för 
Tjörnborna?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§168

Anmälan av motion från Maud Hultberg (S) angående filter på 
skolornas nätverk mot pornografiskt innehåll

2018/462

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Maud Hultberg (S) har lämnat in en motion angående filter på skolornas nätverk 
mot pornografiskt innehåll.

Motionens innehåll
”Bakgrund: 
Många av kommunernas skolor erbjuder läsplattor, datorer och öppet nätverk för 
eleverna. Det innebär otroliga möjligheter i lärandet. Det innebär tyvärr också att 
eleverna bara är en knappsökning bort från att se våld och pornografi och även att 
utsätta andra elever för detta. En amerikansk undersökning visar att 
genomsnittsåldern för pojkar att börja att titta på porr är 11 år. Enligt upprop # 
porrfri barndom innehåller omkring 90 % av nätporren i dag verbala och fysiska 
aggressioner som slag, stryptag och ”gagging” samt sexistiskt språk gentemot 
flickor och kvinnor. Porrfilter är inte vattentäta, men genom att införa filter visar 
kommunen och vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende som är 
acceptabelt och inte. Att utsättas för pornografi under sin skoltid kan betraktas som 
ett arbetsmiljöproblem för barn och ungdomar. Att införa filter mot pornografiska 
sidor är dock inte mer kontroversiellt än att många arbetsplatser (med enbart vuxna 
medarbetare) har det.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på:

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

Beslutsunderlag
Motion den 26 oktober 2018.
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§169

Fråga från Benny Andersson (S) ställd till kommunstyrelsens miljö- 
och samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) 
angående rekrytering av VA-personal

2018/461

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens miljö- och 
samhällsbyggnadsutskotts ordförande Lars Carlsson (M) angående rekrytering av 
VA-personal.

Frågans innehåll
”På Platsbanken kan man nu läsa en annons där Tjörns kommun säger att man ska 
utöka sin stab av anställda med fyra nya tjänster inom VA-verksamheten. 

Min fråga blir,
Vad beror denna utökning av tjänster på?”

Beslutsunderlag
Fråga den 26 oktober 2018.
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§170

Begäran om entledigande från Azar Hedemalm (MP) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsen

2018/466

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Azar Hedemalm (MP) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Azar Hedemalm (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 24 oktober 2018.
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§171

Val av ledamot i kommunstyrelsen (MP)

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Tanja Siladji Dahne (MP) till ledamot i 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Azar Hedemalm (MP) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 170 den 1 november 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Wängborg (MP) föreslår Tanja Siladji Dahne (MP) som ledamot i 
kommunstyrelsen.
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§172

Val av ordförande och förste vice ordförande i valberedningen

2018/375

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnemar Olsson (L) till ordförande och Benny 
Andersson (S) till 1:e vice ordförande i valberedningen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska i den utsedda valberedningen välja en ordförande och en 
1:e vice ordförande till och med 2022-10-14.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 142 den 1 november 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår Gunnemar Olsson (L) som ordförande i valberedningen.
Benny Halldin (S) föreslår Benny Andersson (S) som ordförande i valberedningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) förslag väljs.
Omröstning begärs.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Gunnemar Olsson (L) får 23 röster.
Benny Andersson (S) får 17 röster.
1 blank röst.

Gunnemar Olsson (L) väljs till ordförande.
Benny Andersson väljs till 1:e vice ordförande.
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Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 137 
Dagordning 

Uppropad  

           

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1  1        

2.  Lars Carlsson (m) 1  1        

3.  Susanne Landgren (m) 1  1        

4.  Anders G Högmark (m) 1  1        

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1  1        

6.  Björn Möller (-) 1 1         

7.  Filip Gollungberg (m) -          

8. Marianne Möller (-) -          

     Robert Johansson (m) 1  1        

     Yvonne Andersson (m) x          

    Anna-Margareta Haglund (-) -          

     Martin Tellblom (-) 1 1         

9.  Robert Bull  (c) 1  1        

10.  Georg Strömbom (c) 1  1        

       Frank Holvik (c) x          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1  1        

12. Benita Nilsson (l) 1  1        

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1  1        

14. Gunnemar Olsson (l) 1  1        

15. Inga-Lill Hast (l) 1  1        

16. Peter Andersson (l) 1  1        

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      Lennart Rosén (l) x          

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1  1        

18. Martina Gullbrandsson (kd) -          

19. Rolf Persson (kd) 1  1        

      Dan Gustafsson (kd) 1  1        

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) 1 1         

21. Rosalie Sanyang (s) 1 1         

22. Rikard Larsson (s) 1 1         

23. Christy Whiddon (s)  1 1         
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Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 137 
Dagordning 

               §            § 

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

24. Benny Halldin (s) 1 1         

25. Maud Hultberg (s) 1 1         

26. Jan Berndtsson (s) -          

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1         
      

      Anette Johannessen (s) -          

      Oscar Andersson (s) 1 1         

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) 1 1         

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1  1        

30. Percy Karlsson (v) 1  1        

 Christer Wrangsten (v) -          

 Tuula Visala Karlsson (v) x          
 

31. Tanja Siladji             (mp) 1  1        
 

32. Anna Wängborg       (mp) 1  1        

      Eva Hammar               (mp) -          

      Anders Backensved    (mp) x          

33. Martin Johansson (sd) 1  1        

34. Rikard Simensen (sd) 1  1        

35. Thord Jansson (sd) 1  1        

36. Christer Olsson (sd) 1  1        

 Zaid Liveland (sd) x          

 Karin Weismark (sd) x          

37. Gert Kjellberg (tp) 1 1         

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 1         

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1 1         

40. Andreas Hansson (tp) 1 1         

41. Veronicka Eriksson (tp) -          

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) 1 1         

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 41 16 25        
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