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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Val av protokollsjusterare

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

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

- Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S) om att följa reglementet vid val av 
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

- Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) angående utbildade undersköterskor

- Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Gunnemar Olsson (L) om utbildade undersköterskor

- Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om laddstolpar inom kommunal regi

- Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (KD)
- Begäran om entledigande från Inga-Lill Hast (L) från uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen, ersättare i direktionen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund, ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige

- Val av ersättare i kommunstyrelsen (L)
- Val av ersättare i direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (L)
- Val av ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (L)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Val av styrelse till Tjörns Förvaltnings AB 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till styrelsen i Tjörns Förvaltnings AB från 1 mars 2019:

Ledamöter Ersättare
Martin Johansen (L) Robert Johansson (M)
Lars Carlsson (M) Anna Wängborg (MP)
Georg Strömbom (C) Jörgen Myrberg (KD)
Rosalie Sanyang (S) Benny Andersson (S)
Cyril Esbjörnsson (TP) Benny Halldin (S)

2. Martin Johansen (L) väljs som ordförande.
3. Lars Carlsson (M) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Rosalie Sanyang (S) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Enligt 8 § bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ska 
kommunfullmäktige i Tjörns kommun utse styrelse för bolaget samt ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bolaget. Mandatperioden påbörjas från 
och med den 1 mars året efter valet till kommunfullmäktige. Valberedningen har 
enats om följande fördelning av platser:

De ansvarstagande: 3 platser.
Tjörns framtid: 2 platser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Val av styrelse till Tjörns Bostads AB 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till styrelsen i Tjörns Bostads AB från 1 mars 2019:

Ledamöter Ersättare
Magne Hallberg (KD) Karin Mattsson (C)
Claes Jansson (M) Inger Larsson Möller (MP)
Hans Kristensson (L) Mikael Appenborg (M)
Rikard Larsson (S) Jan Berndtsson (S)
Peter Gustavsson (TP) Lars Lundin (S)

2. Magne Hallberg (KD) väljs som ordförande.
3. Claes Jansson (M) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Rikard Larsson (S) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Enligt 8 § bolagsordning för Tjörns Bostads AB ska kommunfullmäktige i Tjörns 
kommun utse styrelse för bolaget samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i bolaget. Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året efter 
valet till kommunfullmäktige. Valberedningen har enats om följande fördelning av 
platser:

De ansvarstagande: 3 platser.
Tjörns framtid: 2 platser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Val av styrelse till Tjörns Måltids AB 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till styrelsen i Tjörns Måltids AB från 1 mars 2019:

Ledamöter Ersättare
Birgitta Adolfsson (L) Britt-Marie Magnusson (M)
Iréne Gustavsson (C) Anne Gustafsson (KD)
Gunnel Lundberg (TP) Anna-Margareta Haglund (-) fd (M)

2. Birgitta Adolfsson (L) väljs som ordförande.
3. Iréne Gustavsson (C) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Gunnel Lundberg (TP) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Enligt 8 § bolagsordning för Tjörns Måltids AB ska Tjörns kommun välja lägst två 
och högst fyra ledamöter samt lägst en och högst fyra suppleanter samt ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bolaget. Orust kommun väljer en 
ledamot och en suppleant. Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året 
efter valet till kommunfullmäktige. Valberedningen har enats om följande 
fördelning av platser:

De ansvarstagande: 2 platser.
Tjörns framtid: 1 plats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny
Andersson (S) avger valberedningens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Val av styrelse till Tjörns Hamnar AB 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Välja följande personer till styrelsen i Tjörns Hamnar AB från 1 mars 2019:

Ledamöter Ersättare
Bo Bertelsen (M) Karl Blom (MP)
Christer Hermansson (L) Bengt Andersson (C)
Roland Flyckt (KD) Louise Marklund (M)
Björn Möller (-) fd (M) Mona-Lisa Dahlberg (S)
Gert Kjellberg (TP) Klaes Lundin Eide (S)

2. Bo Bertelsen (M) väljs som ordförande.
3. Christer Hermansson (L) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Gert Kjellberg (TP) väljs som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning
Enligt 8 § bolagsordning för Tjörns Hamnar AB ska kommunfullmäktige i Tjörns 
kommun utse styrelse för bolaget samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i bolaget. Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året efter 
valet till kommunfullmäktige. Valberedningen har enats om följande fördelning av 
platser:

De ansvarstagande: 3 platser.
Tjörns framtid: 2 platser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) och vice ordförande Benny
Andersson (S) avger valberedningens förslag.

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB (M)

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till styrelsesuppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 utse 
Anders G Högmark (M).

Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) valberedning har framtagit förslag till 
val av styrelser för Renova AB och Renova Miljö AB. Från Tjörns kommun 
föreslås, efter rättelse av namn, Anders G Högmark (M) som styrelsesuppleant.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot GRs valberednings nominering av Anders G Högmark 
(M) som styrelsesuppleant.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Val av lekmannarevisor i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2019-
2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja:

1. Mats Simonsson (S) till lekmannarevisor i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

2. Dan-Tore Toresson (M) till supplerande lekmannarevisor i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till de kommunala bolagen för 
mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 2019-02-11 angett 
förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Val av lekmannarevisor i Tjörns Bostads AB 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja:

1. Dan-Tore Toresson (M) till lekmannarevisor i Tjörns Bostads AB.

2. Staffan Mattsson (L) till supplerande lekmannarevisor i Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till de kommunala bolagen för 
mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 2019-02-11 angett 
förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Val av lekmannarevisor i Tjörns Hamnar AB 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja:

1. Staffan Mattsson (L) till lekmannarevisor i Tjörns Hamnar AB.

2. Henry Hermansson (C) till supplerande lekmannarevisor i Tjörns Hamnar AB,

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till de kommunala bolagen för 
mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 2019-02-11 angett 
förslag till respektive plats.

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Val av lekmannarevisor i Tjörns Måltids AB 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja:

1. Henry Hermansson (C) till lekmannarevisor i Tjörns Måltids AB.

2. Mats Simonsson (S) till supplerande lekmannarevisor i Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till de kommunala bolagen för 
mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 2019-02-11 angett 
förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Val av lekmannarevisor i SOLTAK AB 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Anders Forsman (S) till lekmannarevisor i 
SOLTAK AB.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till de kommunala hel- och 
delägda bolagen för mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll 
daterat 2019-02-11 angett förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Val av lekmannarevisor i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Henry Hermansson (C) till lekmannarevisor i 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i 
protokoll daterat 2019-02-11 angett förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Val av lekmannarevisor i samtliga donationsstiftelser 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja:

1. Mats Simonsson (S) till lekmannarevisor i samtliga donationsstiftelser.

2. Dan-Tore Toresson (M) till supplerande lekmannarevisor i samtliga 
donationsstiftelser.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till samtliga donationsstiftelser 
för mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 2019-02-11 
angett förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Val av lekmannarevisor i Stiftelsen Säbygården 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja:

1. Staffan Mattsson (L) till lekmannarevisor i Stiftelsen Säbygården.

2. Dan-Tore Toresson (M) till supplerande lekmannarevisor i Stiftelsen 
Säbygården.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till Stiftelsen Säbygården för 
mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 2019-02-11 angett 
förslag till respektive plats.

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

Val av lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja:

1. Anders Forsman (S) till lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall.

2. Staffan Mattsson (L) till supplerande lekmannarevisor i Stiftelsen Tjörns ishall.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till Stiftelsen Tjörns ishall för 
mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 2019-02-11 angett 
förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

Val av lekmannarevisor i Stiftelsen Hjälteby samlingslokal 2019-
2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja:

1. Anders Forsman (S) till lekmannarevisor i Stiftelsen Hjälteby samlingslokal.

2. Henry Hermansson (C) till supplerande lekmannarevisor i Stiftelsen Hjälteby 
samlingslokal.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till Stiftelsen Hjälteby 
samlingslokal för mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 
2019-02-11 angett förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48

Val av lekmannarevisor i Nordiska Akvarellstiftelsen 2019-2022

2018/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Anders Forsman (S) till lekmannarevisor i 
Nordiska Akvarellstiftelsen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja lekmannarevisorer till Nordiska Akvarellstiftelsen 
för mandatperioden 2019 – 2022. Revisionen har i protokoll daterat 2019-02-11 
angett förslag till respektive plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49

Begäran om entledigande från Gun Alexandersson-Malm (L) från 
uppdraget som nämndeman

2019/83

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Gun Alexandersson-Malm (L) från uppdraget som 
nämndeman i Uddevalla Tingsrätt.

Sammanfattning
Gun Alexandersson-Malm (L) har begärt entledigande från uppdraget som 
nämndeman i Uddevalla Tingsrätt.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 12 februari 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50

Val av nämndeman (L)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders Thelander (L) till nämndeman i Uddevalla 
Tingsrätt.

Sammanfattning
Gun Alexandersson-Malm har entledigats från uppdraget som nämndeman i 
Uddevalla Tingsrätt. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 49 den 21 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår Anders Thelander (L) som nämndeman i 
Uddevalla Tingsrätt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Begäran om entledigande från Christy Whiddon (S) från uppdraget 
som ersättare i direktionen för Tolkförmedling Väst

2019/92

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Christy Whiddon (S) från uppdraget som ersättare i 
direktionen för Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning
Christy Whiddon (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
direktionen för Tolkförmedling Väst.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 29 januari 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Val av ersättare till direktionen för Tolkförmedling Väst (S)

2018/109

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anette Johannessen (S) till ersättare i direktionen för 
Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning
Christy Whiddon (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i direktionen för 
Tolkförmedling Väst. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 51 den 21 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Anette Johannessen (S) som ersättare i direktionen för 
Tolkförmedling Väst.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53

Svar på motion från Benny Andersson (S) om att avskaffa 
beteckningen tjänstemän

2018/481

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bifalla motionen om att avskaffa könsbeteckningen tjänsteman och istället 
använda tjänsteperson och att använda könsneutrala yrkestitlar när det är möjligt. 

2. Förändringen till att uttrycka sig könsneutralt ska gälla från det datum beslutet 
tas.

3. Uttrycka sig könsneutralt när så är möjligt och att i texter där du tilltalar både 
män och kvinnor i tredje person använda ordet hen respektive hens.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar och får positiva konsekvenser för barn. 

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har inkommit med en motion om att avskaffa beteckningen 
tjänstemän.

Motionens innehåll

”Bakgrund: 
Språket avspeglar historien. Förr i tiden var riksdagsmän, tjänstemän och brandmän 
alltid män, vilket avspeglar sig i beteckningarna. Argument för den könsneutrala 
personbeteckningen ”tjänsteperson” är att funktionen snarare än könet bör vara det 
viktigaste. Eftersom vi har ett könsneutralt yrkesliv, män och kvinnor har idag 
tillgång till alla yrken och kvinnor och män ska ha samma villkor i yrkeslivet, finns 
det ingen anledning att ha yrkesbeteckningar som ger information om innehavarens 
kön. Speciellt inte i vår kommun där en mycket stor majoritet är kvinnor vilket ger 
personbeteckningen ”tjänsteman” helt fel information.

Riksdagen beslutade 2005 om en samlad svensk språkpolitik – ”Bästa språket”. Ett 
av målen var att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. I 
beslutet framgår vikten av att språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör 
kvinnor i exempelvis myndighetstexter och i det språk som används på arbetsplatser 
och i skolor är viktiga att motverka. Ett jämställt språk innebär att det riktar sig till 
både kvinnor och män.

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sveriges kommuner och landsting, SKL, använder sedan flera år den könsneutrala 
beteckningen ”Tjänsteperson”. Flera kommuner har följt språkrådets 
rekommendation om att anpassa sig till den tid i historien som nu råder, Malmö stad 
var en av de första 2016 att anta förändringen. Inom vårt eget kommunförbund GR 
används endast ordet Tjänsteperson. Det är dags nu att även Tjörns kommun 
anpassar sitt språkbruk till nutid.  

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på:
Att, Tjörns kommun nu avskaffar den könsspecifika titeln ”Tjänsteman” mot den 
könsneutrala titeln ”Tjänsteperson” i både tal och skrift.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 25 den 6 februari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 3 den 24 januari 2019,
Kommunfullmäktige, § 194 den 15 november 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 januari 2019,
Tjörns kommuns språkhandbok.

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

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benny Anderssons (S) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) förslag.

Omröstningsresultat
37 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Benny Anderssons (S) förslag väljs.
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§54

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om införande av Swish 
vid betalning inom Tjörns kommuns verksamheter

2018/489

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Tjörns kommun ska fortsatt arbeta med att implementera Swish i 
verksamheterna.

2. Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) lämnat in en motion om införande av Swish vid betalning 
inom Tjörns kommuns verksamheter.

Motionens innehåll

”Motion om införande av Swish vid betalning inom Tjörns kommuns verksamheter
Att betala och flytta pengar med Swish som flertalet banker idag tillhandahåller gör 
att pengarna kommer till mottagaren av betalningen omgående istället för att vänta 
på en fakturabetalning via bank- eller postgiro som tar några dagar.

För Tjörns kommuns medborgare, personal, kunder, turister eller andra besökare 
skulle Swish-betalningen vara ett utmärkt komplement till kort- och 
fakturabetalning, något Sverigedemokraterna tror skulle uppskattas oerhört då 
flertalet företag idag redan använder Swish som betalningsmedel samtidigt som 
Swish idag också börjar närma sig som den dominerande överföringsmetoden 
mellan privatpersoner.

Tjörns kommun bör vara i framkant när det gäller digitala lösningar i Sverige, och 
den här motionens intention är ett utmärkt exempel på digitalutveckling som 
underlättar betalningen för alla parter.

Sverigedemokraterna föreslår därför Tjörns Kommunfullmäktige följande:

– Att man utreder förutsättningarna att införa betalning med Swish inom Tjörns 
kommuns verksamheter
– Att man inför det i Tjörns kommuns verksamheter där så är möjligt”.

Ekonomiavdelningen har meddelat att kommunen i dagsläget har Swish i de flesta 
verksamheter där det är lämpligt och efterfrågas. Avtal finns sedan förra året och 
första verksamhet som var igång var simskolorna i juni 2017. Med den bakgrunden 
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föreslår förvaltningen att fullmäktige beslutar att kommunen fortsatt ska 
implementera Swish i verksamheterna och därmed anses motionen besvarad.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 26 den 6 februari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 4 den 24 januari 2019,
Kommunfullmäktige, § 230 den 13 december 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 17 januari 2019,
Motion den 16 november 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§55

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om utökat 
friskvårdsbidrag för kommunanställda

2018/197

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Motionen bifalls.
2. Tjörns kommun ökar friskvårdsbidraget från 800kr till 1200kr.
3. Förändringen justeras in i friskvårdspolicyn.
4. Förändringen ska gälla även för 2019 års friskvårdsbidrag.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat ni en motion om utökat friskvårdsbidrag:

Motionens innehåll

”Friskvårdsbidraget innebär en frihet för Tjörns kommunanställda att kunna träna 
på en anläggning som passar just deras behov och där just kommunen står för en 
viss del av kostnaden. Den friheten stimulerar motivationen för att skapa en sundare 
livsstil. Forskning visar att varje satsad krona på friskvård ger fyra tillbaka. Detta 
eftersom en sundare personal faktiskt är mindre sjuk. Tjörns kommun delar idag ut 
enbart 800 kr i friskvårdsbidrag. Det är en väldigt låg siffra i jämförelse med många 
företag och kommuner som ofta erbjuder friskvårdsbidrag på mellan 1000 och 1800 
kr. Andra kommuner i vår närhet har insett att friskvård inte bara handlar om en god 
personalpolitik utan också om att det har en positiv ekonomisk effekt. Ånge 
kommun i Västernorrlands län delar exempelvis ut 1500 kr i friskvårdsbidrag och 
Landstinget i Kalmar län erbjuder 1600 kr.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Tjörn:
Att: Tjörns kommun ökar friskvårdsbidraget från 800kr till minst 1200kr.
Att: förändringen justeras in i friskvårdspolicyn.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 27 den 6 februari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 5 den 24 januari 2019,
Kommunstyrelsen, § 168 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 195 den 18 oktober 2018,
Kommunfullmäktige, § 80 den 17 maj 2018.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 november 2018,
Tjänsteutlåtande den 7 juni 2018,
Motion den 18 april 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut med justering av att-sats två genom att stryka ordet minst.

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin Johansens 
(L) förslag till beslut.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin Johansens 
(L) förslag till beslut med tillägg att förändringen även ska gälla för 2019 års 
friskvårdsbidrag.
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§56

Svar på motion från Martin Johansson (SD) angående ridvägar på 
Tjörn

2018/284

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Uppdrag och budget kopplat till ridvägar i Tjörns kommun ska beaktas i 
kommande budgetarbete.

2. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion angående ridvägar på Tjörn.

Motionens innehåll

”Många kommuner tar idag hjälp utav ridvägsfrämjande föreningar för att i 
samarbete med markägare och kommun identifiera var och hur man rider samt 
utvecklar ridslingor och ridvägar. Man har riskinventerat farliga vägövergångar och 
säkerställt en säkrare miljö för ryttare och hästar.

Tjörn är en av de hästrikaste kommunerna och det finns gott om ryttare och 
möjligheter till vackra och attraktiva ridmiljöer. På samma sätt som kommunen 
satsar på arenor och hallar samt diverse plansporter borde man inventera mer i 
ridverksamheten och dess behov.

Kommunen bör aktivt söka upp ridskolor och stall samt uppvakta markägare och 
sponsorer. Då kan man tillsammans med alla aktiva ryttare göra ridverksamheten 
säkrare, enklare och utvecklande.

Genom att planera för ridning vid utförande av GC (gång/cykel) banor och med 
hjälp av innovativ teknik såsom solcellsbelysning kan vår kommun utmärka sig som 
den ridvänliga kommunen.

”County of friendly riding…?”

Sverigedemokraterna Tjörn vill att kommunen genom högre prioritering av 
ridverksamheten utreder och arbetar med att:

 Arbeta för en säkrare ridmiljö i hela kommunen.
 Förbättra dialogen mellan markägare och ryttare och därigenom skapa 

möjligheter för ryttare att rida i skog och mark.
 Kartlägga befintliga vägar/stigar som idag nyttjas för ridning, samt undersöka 

var behov finns för nya. Förbättra underlag på befintliga stigar och ridvägar.
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 Planera långsiktigt för ridvägar i hela kommunen.”

Kultur- och fritidsnämnden har konstaterat i beslut 2018-11-05 att ingen nämnd i 
dagsläget har ett uttalat uppdrag eller budget att arbeta med frågan. Förvaltningen 
föreslår att detta ska beaktas i kommande budgetarbete och därmed anses motionen 
besvarad.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 28 den 6 februari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6 den 24 januari 2019,
Kultur- och fritidsnämnden, § 94 den 5 november 2018,
Kommunfullmäktige, § 103 den 14 juni 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 17 januari 2019,
Motion den 4 juni 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§57

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

2018/456

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

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:
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 Anser du att du skött ditt uppdrag som ordförande och ytterst ansvarig för 
VA-verksamheten på bästa sätt för medborgarna på Tjörn?

 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?”

Lars Carlsson (M) svarar enligt följande:

”Svar på frågeställningar i interpellation:

1. Ja, jag ställer stora krav på mina tjänstemän att dom skall se över samtliga 
kostnader för att minimera underskottet i verksamheten. 

2. Jag anser att det är fel att ha personalen utspridd i två kommuner. Vi har tagit 
beslut i KMSU 2018-08-15 om starttillstånd för projektering av en lokal som 
skall innehålla både kontorspersonal samt utrymmen för verksamhetspersonal 
och därtill behövliga förråd mm.

3. Självklart så jobbar vi dagligen med att effektivisera verksamheten så mycket 
som möjligt för att hålla nere kostnaderna. Men som nog alla vet så har 
underhållet inte skötts tillfredställande tidigare, tidigare chefer har inte 
prioriterat underhållet och det får vi betala för nu. Dessutom har vi gjort stora 
investeringar på senare år som gör att kapitalkostnaden är den stora boven i 
dramat.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 165 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 6 december 2018,
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§58

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

2018/458

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

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?”

Lars Carlsson (M) svarar enligt följande:

”1. Utvärderingen som skulle ha gjorts i början av 2018 blev inte rättvisande 
eftersom att vi inte har kunnat använda Ängholmens reningsverk som mottagare av 
slammet fullt ut, därav så kan förvaltningen inte redovisa rätt utfall av taxan.

2. Kommunfullmäktige kan få del av en redovisning när vi har en rättvisande 
utvärdering.

3. Förvaltningen redovisar samma summor även i år.

4. Själv är jag för en valfrihet, men i detta fall med slamhanteringen så har vi ingen 
lösning på hur den administrativa hanteringen skall kunna utföras. Kommunen har 
ansvaret för insamlingen av avfall och dit hör även slam.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 167 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 6 december 2018,
Interpellation den 25 oktober 2018.
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§59

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

2018/455

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

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?”

Lars Carlsson (M) svarar enligt följande:

”Svar på frågeställningar i interpellation:

1. 2018 är första året som kommunens miljöavdelning har tillsyn över denna 
anläggning. Tillsynen är utförd 2018-11-15 av miljöavdelningen. När dom skall 
göra tillsyn på en verksamhet är inget som jag styr över, det bestämmer 
avdelningen själv.
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2. Verksamheten har funnits där i väldigt många år, jag har inte fått till mig 
tidigare att det skulle ha varit några okontrollerade utsläpp, så jag finner inga 
problem med att den verksamheten finns där.

3. Nu är det ju som jag svarade tidigare, verksamheten fanns där långt innan övrig 
besöksnäring etablerade sig där. För mig är det självklart att verksamheten skall 
få finnas kvar, dom tillhör ju en del av Skärhamn och har så gjort i väldigt 
många år.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 164 den 1 november 2018.

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

Jäv
Bo Bertelsen (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller beslut.
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§60

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

2019/20

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

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

Interpellationens innehåll

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

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

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

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

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

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

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

med Tjörns kommun som garant?”

Rolf Persson (KD) svarar enligt följande:

1. ”Vad ryms inom den beslutade investeringsvolymen för Tjörns Bostads AB?
Det är Tjörns kommun som gjort dessa förslag på investeringsbudget som en 
plan. TBAB kan därför inte sägas vara ansvarig för dem. Det kan emellertid 
sägas att TBAB inte gett några offerter och kan därför inte beskriva dess 
innehåll och ej heller storleken på behov.

2. Vilka projekt prioriteras högst under 2019 för Tjörns Bostads AB?
TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms 
av kommunfullmäktige.

3. Vilka projekt prioriteras högst under 2020 för Tjörns Bostads AB?
TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms 
av kommunfullmäktige.

4. Vilka projekt prioriteras högst under 2021 för Tjörns Bostads AB?
TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms 
av kommunfullmäktige.

5. Vilka projekt prioriteras högst under 2022 för Tjörns Bostads AB?
TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms 
av kommunfullmäktige.

6. Vilka projekt prioriteras högst under 2023 för Tjörns Bostads AB?
TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms 
av kommunfullmäktige.

7. Hur skall dessa investeringar klaras utan att nya lån tas upp i Tjörns Bostads AB 
med Tjörns kommun som garant?
TBAB kan inte i dagens läge bedöma hur ovanstående investeringar kan 
bedömas med hänsyn tagen till ovanstående.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 21 den 24 januari 2019.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 14 februari 2019,
Interpellation den 17 januari 2019.
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§61

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

2019/6

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) avseende beslut om kulturhus ska uppföras vid 
Dunkavlemyren:

”Ordförande för kultur- och fritidsnämnden har offentligt redogjort för att 
fullmäktige har beslutat att ett nytt kulturhus skall uppföras vid Dunkavlemyren, 
Skärhamn.

Jag hittar inget sådant beslut i protokollen från fullmäktiges sammanträden.

Frågan är då:

Har du varit med och tagit ovan nämnda beslut?”

Beslutsunderlag
Fråga den 10 januari 2019.
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§62

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om avsatta pengar för byggnation 
av kulturhus

2019/85

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 avsatta pengar för byggnation av kulturhus:

”Du har i media uttalat att ett nytt kulturhus skall byggas och att det är 88 miljoner 
avsatta för detta ändamål i investeringsbudgeten år 2021 för Tjörn Bostads AB.

Jag har varit i kontakt med kommunkansliet för att få ut beslut som du åberopar 
men enligt kommunen finnes det inga handlingar som rör ett sådant beslut.

I budgeten med tillhörande dokument som antogs i dec 2018 framkommer inte 
heller att 88 miljoner avsatta till ett nytt kulturhus.

Det är viktigt att du som kommunens högste politiske företrädare är sanningsenlig.

Frågan blir därmed:

-Är det korrekt att fullmäktige har beslutat på det sätt du påstår i massmedia om 
avsatta pengar till ett kulturhus trots att det inte finnes några beslutsprotokoll?”

Beslutsunderlag
Fråga den 12 februari 2019.
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§63

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om oppositionsrådet lämplighet i 
dennes agerande då Martin Johansson (SD) vill att nämnder skall 
agera för att kommuninnevånare skall lämna Tjörn

2019/75

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om oppositionsrådet lämplighet i dennes agerande då Martin 
Johansson (SD) vill att nämnder skall agera för att kommuninnevånare skall lämna 
Tjörn:

”På kommunstyrelsen beslut den 6 feb om detaljbudget lade Sverigedemokraternas 
ledamot fram skriftligt förslag om att kommunstyrelsen skulle lägga resurser samt 
att uppdra åt övriga nämnder att få kommuninnevånare att lämna vår kommun.

Du har ju agerat för att den berörde Sverigedemokraten har fått 
oppositionsrådsposten samt du har även beslutat att han får närvara i KSAU etc.

Jag anser det mycket förunderligt om du har förtroende för ett oppositionsråd som 
lägger förslag att nämnder skall försöka få bort de kommuninnevånare som 
oppositionsrådet företräder. I min värld är detta ett helt obegripligt förfarande att ett 
oppositionsråd vill ha bort kommuninnevånare som denne skall företräda.

Frågan blir därmed:

- Anser du att det är lämpligt att ett oppositionsråd agerar för att få 
kommuninnevånare att lämna kommunen.”

Beslutsunderlag
Fråga den 14 februari 2019.
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§64

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om riktlinjer mot mutor

2019/65

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 riktlinjer mot mutor:

”Du har agerat så att en sverigedemokrat fått 45000:- i månadslön som 
oppositionsråd.

Oppositionen har inte valt denne person att företräda oppositionen. Detta innebär att 
det uppstår frågor om motprestationen från oppositionsrådet och dennes parti till 
Liberalerna etc. eftersom sverigedemokraten är helt beroende av att Liberalerna etc. 
inte ger platsen till någon annan. I och med detta uppstår det en beroendeställning 
till bl.a. kommunstyrelsensordförandee Martin Johansen(L). Fullmäktige har antagit 
riktlinjer mot mutor och korruption.

Frågan blir därmed:

- Har du säkerställt att kommunens riktlinjer mot mutor har följts i fråga om din 
hantering av oppositionsrådsposten som gavs till Sverigedemokraterna?”

Beslutsunderlag
Fråga den 5 februari 2019.
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§65

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om uppgörelser mellan olika 
samverkansgrupper

2019/56

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 uppgörelser mellan olika samverkansgrupper:

”Du har personligen agerat, beslutat i bl.a. Kommunstyrelsens arbetsutskott så att 
Martin Johansson (SD) ges rätt att medverka i utskottet. Detta trots att 
Sverigedemokraterna endast har 4 mandat i valet och inte kan enligt 
kommunallagen etc. komma in i utskottet. Ändå ser du personligen till att SD-
ledamoten får medverka i utskottet trots att oppositionen sade nej.

Den faktiska Oppositionen är redan representerad i arbetsutskottet av företrädare för 
Socialdemokraterna samt de Fria Moderaterna.

Så det är förslaget till ett sådant unikt beslut om medverkan i arbetsutskottet för ett 
parti som endast har 4 mandat, vilket som du personligen röstat för har inte plötsligt 
regnat ner som ”Manna från Himlen” eller att du är tvingad att rösta ja av högre 
krafter eller liknade.

Något annat ligger således självfallet bakom ditt agerande i arbetsutskottet.

Min fråga blir därmed:

- Har du Martin Johansen (L) gjort uppgörelser om motprestationer från 
Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraten skall få medverka i 
arbetsutskottet?”

Beslutsunderlag
Fråga den 1 februari 2019.
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§66

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) avseende beslut om adjungering av 
oppositionsrådet till arbetsutskottet

2019/54

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) avseende beslut om adjungering av oppositionsrådet till 
arbetsutskottet:

”Du har beslutat tillsammans med KD-ledamot i utskottet att sverigedemokraterna 
skall få närvarorätt på alla sammanträden under 4 år.  Oppositionens ledamöter 
yrkade att sverigedemokraterna inte skulle få närvara vid utskottets sammanträden.

Det är ju således ett unikt beslut av dig som ordförande i nämnden och det kräver 
förtydligande om du har tagit upp frågan om närvarorätten med de partier 
Liberalerna samarbetar med. 

Frågan blir därmed:

- Vilka partier som Liberalerna samverkar med har du fått godkännande från för 
ditt agerande och beslutsfattande i utskottet gällande beslutet att ge en ledamot 
från Sverigedemokraterna full närvaro och talerätt?”

Beslutsunderlag
Fråga den 31 januari 2019.
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§67

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om underlag till anföranden i 
fullmäktige

2019/51

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 underlag till anföranden i fullmäktige:

”Det har uppstått frågor om att trots att du är heltidsanställd inom kommunen med 
en månadslön på närmare 60 000 kr inte skriver egna svar på ställda frågor och 
motioner interpellationer. Istället uppdrager du åt tjänstemän att gör stor del av ditt 
jobb.

Frågan blir därmed:

- Martin Johansen (L). Är det korrekt att du inte skriver underlaget för svaren som 
du som oftast läser upp i fullmäktige?”

Beslutsunderlag
Fråga den 30 januari 2019.
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§68

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om oppositionspartier

2019/44

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 oppositionspartier:

”Det uppkommer frågor efter valet den 13 december 2018 utav Martin Johansson 
(SD) som oppositionsråd, vilka partier samt ledamöter som ingår i den politiska 
oppositionen. Sverigedemokraterna har röstat uteslutande på de förslag samt budget 
med politiskt innehåll som Liberalerna mfl. har lagt fram.

Sverigedemokraternas stöd för budget 2019 innebär att den politik som 
framkommer i budgeten 2019 överensstämmer med partiets politiska mål. Även 
Vänsterpartiet ställde sig också bakom samma budget och dess politiska innehåll 
som Sverigedemokraternas ledamöter röstade för. Det finns en samsyn ifråga om 
budgeten 2019 och dess politiska innehåll mellan ett flertal partier.

Frågan till Martin Johansen (L) blir då:

- Vilka partier samt ledamöter anser du ingår i den politiska oppositionen?”

Beslutsunderlag
Fråga den 25 januari 2019.

47



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om den politiska majoriteten

2019/45

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 den politiska majoriteten:

”Det uppkommer frågor efter valet den 13 december 2018 utav Martin Johansson 
(SD) som oppositionsråd, vilka partier samt ledamöter som ingår i den politiska 
oppositionen. 

Sverigedemokraterna har röstat uteslutande på de förslag samt budget med politiskt 
innehåll som Liberalerna mfl. har lagt fram.

Sverigedemokraternas stöd för budget 2019 innebär att den politik som 
framkommer i budgeten 2019 överensstämmer med partiets politiska mål. 

Även Vänsterpartiet ställde sig också bakom samma budget och dess politiska 
innehåll som Sverigedemokraternas ledamöter röstade för. Det finns en samsyn 
ifråga om budgeten 2019 och dess politiska innehåll mellan ett flertal partier.

Frågan till Martin Johansen (L) blir då:

- Vilka partier samt ledamöter anser du ingår i den politiska Majoriteten?”

Beslutsunderlag
Fråga den 25 januari 2019.
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§70

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om ändring av 
fullmäktiges arbetsordning avseende interpellationer

2019/58

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om ändring av fullmäktiges 
arbetsordning avseende interpellationer:

Motionens innehåll

”Majoriteten dvs. M, L, C, KD, MP samt V har utsett ett oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande med en person som de inom Majoriteten 
känner sig politiskt bekväm med. Normalt är det oppositionen som väljer deras 
representant men så har inte skett den 13 december 2018 i fullmäktige. Det finnes 
skäl att ändra arbetsordningen så att även frågor, interpellationer kan ställas till 
kommunstyrelsens 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd.
Det ter sig enligt min mening fel att kommunalrådet Martin Johansen(L) skall 
behöva svara även på frågor som berör oppositionsrådet och dennes politiska arbete 
inom kommunen.

Fullmäktige föreslås besluta följande:

1. Fullmäktiges arbetsordning, Interpellationer, 32 § föreslås ändras med tillägget 
nedan:

Interpellationer 32 § En interpellation ställs av en ledamot/tjänstgörande 
ersättare och riktas till ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden 
i en fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett nämndutskott. En 
Interpellation kan även riktas till ett oppositionsråd.”

Beslutsunderlag
Motion den 1 februari 2019.
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§71

Anmälan av motion från Benny Halldin (S) om vatten- och 
avloppsverksamheten på Tjörn

2019/70

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion om vatten- och avloppsverksamheten på 
Tjörn:

Motionens innehåll

”VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens interna 
dokument från 2019-01-25 finns en beräknad investeringsvolym på 300 miljoner 
kronor upptagna för åren 2019-2023.

Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora problem och befaras visar 
stora ekonomiska underskott. I en ekonomisk uppskattning av VA-ekonomin från 
jan 2019 befara förvaltningen ett underskott på nästan 30 miljoner kronor för åren 
2019-2023, detta om inget görs.

Om den enda åtgärd som görs är att höja VA-taxan kommer den att stiga långt 
mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för medborgare och 
företag. För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av stora avgiftshöjningar är 
det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och 
prioriterar de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet.

Driftsbudgeten

Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka 
kostnaderna. Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och 
lönekostnader, befintliga underhållskostnader, åtaganden och avtal, 
fakturahantering, kvalitetssäkring, leverantörskontroll är självklara inslag i arbetet. 

Investeringsbudgeten

När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de 
föreslagna investeringarna. Det är extra viktigt att säkra vattentillgången till Tjörn 
om detta skall göras genom, färskvatten från Göta älv, avsaltning av havsvatten 
eller ökning av befintligt uttag från Stenungsund kräver en seriös utredning. 
Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på 
särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras. 

50



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Investeringar som är kopplade till tidigare befolkningsprognoser skall revideras till 
kommunens nuvarande lägre ökningstakt. Varje investering ska kopplas till de 
driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den eventuella påverkan på taxan ska 
beräknas innan slutligt beslut om investeringens storlek och förläggning i tid 
slutligen avgörs.

Reviderad verksamhetsplan

Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2020-2023 
som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att 
taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.
Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren 
2020. Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara 
kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.
Om inget görs kommer den nuvarande situationen med att skattekollektivet överför 
pengar från våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar, en sådan 
överföring är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att 
finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar.  

Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad 
vare sig mer eller mindre.

Med stöd av ovanstående yrkar vi att:

1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna.
2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt utredda hur vi kan säkra vår 

vattenförsörjning.
3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens 

framtida underhållsbehov. 
4. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens 

investeringsbehov.
5. se över de senaste årens drift och kapitalkostnader för att se om VA-

verksamheten baserat på principen om självkostnad.
6. lägga fram ett nytt förslag till VA-taxa som dels baseras på de reviderade 

underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har 
som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i 
samhållet i stort.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 februari 2019.
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§72

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om 
kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av 
oppositionsrådsposten

2019/66

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion avseende utredning om kommunala 
riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten:

Motionens innehåll

”Kommunen har riktlinjer mot mutor i dessa handlingar. Eftersom oppositionsråds 
posten tillika kommunstyrelsens 2:a vice ordförandeposten är behäftad med en 
kraftig ersättning om 45 000:- i månaden för 80% tjänstgöring. Så kan det finnas 
skäl att utreda om det kan röra sig om försök till påverkan av förtroendevalda kan 
ha skett.  Eftersom oppositionen inte har valt oppositionsråd så uppkommer frågor 
om beroendeställningar etc. 

För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det av vikt att frågan om kommunala 
riktlinjer mot mutor har följts samt detta utreds av oberoende sakkunniga inom 
området.

Jag föreslår fullmäktige att besluta:

1. Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en utredning 
utföres av extern expertis I fråga om kommunens riktlinjer mot mutor har 
tillgodosetts vid tillsättanden av oppositionsrådet.

2. Att kommunstyrelsen skyndsamt återrapporterar resultatet av en sådan utredning

Beslutsunderlag
Motion den 5 februari 2019.
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§73

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om ändring av 
fullmäktiges arbetsordning avseende enkla frågor

2019/59

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om ändring av fullmäktiges 
arbetsordning avseende enkla frågor:

Motionens innehåll

”Majoriteten dvs. M, L, C, KD, MP samt V har utsett ett oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande med en person som de inom Majoriteten 
känner sig politiskt bekväm med. Normalt är det oppositionen som väljer deras 
representant men så har inte skett den 13 december 2018 i fullmäktige. Det finnes 
skäl att ändra arbetsordningen så att även frågor kan ställas till kommunstyrelsens 
2:a vice ordförande tillika oppositionsråd.

Det ter sig enligt min mening fel att kommunalrådet Martin Johansen (L) skall 
behöva svara även på frågor som berör oppositionsrådet och dennes politiska arbete 
inom kommunen.

Fullmäktige föreslås besluta följande:

1. Fullmäktiges arbetsordning, Enkla Frågor, 33 § föreslås ändras med tillägget 
nedan:

Enkla Frågor
33 § En fråga ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till 
ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en 
fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett nämndutskott. En fråga kan 
även riktas till ett oppositionsråd.”

Beslutsunderlag
Motion den 1 februari 2019.
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§74

Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av 
ett äldreboende på nordöstra delen av Tjörn

2019/79

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om nybyggnation av ett äldreboende 
på nordöstra delen av Tjörn:

Motionens innehåll

”Särskilt boende är en samhällsservice som kommunens socialtjänst ansvarar för. 
Med särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5 kap. 5 § 
socialtjänstlagen. Ordinärt boende är bostäder i ordinarie bostadsbestånd som ligger 
inom ramen för lagen om kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Bostäderna 
upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, trygghetsboenden, 
seniorboenden räknas också hit. Detta innebär att socialförvaltningen ansvarar för 
att inrätta ”särskilda boende” äldreboende för målgruppen. Det regleras dock inte i 
lagen var i kommunen bostäder för äldre ska placeras. 

Enligt Tjörns kommuns befolkningsprognos 2016-2022 är antalet äldre personer 
som ökar enligt totalt 626, varav 327 personer 65-79 år och 299 personer 80-100 år. 
Ökningen är ungefär lika stor i den norra och den södra delen av kommunen. 
Behovet av platser i särskilt boende kommer att behöva utökas för att klara 
bostadsförsörjningen för målgruppen och enligt socialförvaltningens utredning finns 
minst kapacitet av platser på Norra Tjörn.  

Därav yrkar vi att;

1. Kommunfullmäktige skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende byggs på 
nordöstra delen av Tjörn 

2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen 
skall möta de äldre medborgarnas behov av olika boendeformer”

Beslutsunderlag
Motion den 8 februari 2019.
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§75

Anmälan av interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om uppgörelser 
mellan olika samverkansgrupper

2019/57

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om uppgörelser mellan olika samverkansgrupper:

Interpellationens innehåll

”Du har personligen agerat, beslutat i bl.a. Kommunstyrelsens arbetsutskott så att 
Martin Johansson (SD) ges rätt att medverka i utskottet. Detta trots att 
Sverigedemokraterna endast har 4 mandat i valet och inte kan enligt 
kommunallagen etc. komma in i utskottet. Ändå ser du personligen till att SD-
ledamoten får medverka i utskottet trots att oppositionen sade nej.

Den faktiska Oppositionen är redan representerad i arbetsutskottet av företrädare för 
Socialdemokraterna samt de Fria Moderaterna.

Så det är förslaget till ett sådant unikt beslut om medverkan i arbetsutskottet för ett 
parti som endast har 4 mandat, vilket som du personligen röstat för har inte plötsligt 
regnat ner som ”Manna från Himlen” eller att du är tvingad att rösta ja av högre 
krafter eller liknade. Något annat ligger således självfallet bakom ditt agerande i 
arbetsutskottet.

Mina frågor blir därmed följande

1. Har du Martin Johansen (L) gjort uppgörelser om motprestationer från 
Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraten skall få medverka i 
arbetsutskottet?

2. Vilka är uppgörelserna som du gjort med Sverigedemokraterna?
3. Varför har du inte redovisat för oppositionen uppgörelser med SD trots att du 

påstår att SD ledamoten företräder den samlade oppositionen.
4. Tycker du att det är korrekt agerande av ett oppositionsråd att inte tala med 

oppositionen om uppgörelser med dig.”

Beslutsunderlag
Interpellation den 1 februari 2019.
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§76

Anmälan av interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om oansvarig 
och kostsam flyktingpolitik inom Tjörns kommun

2019/40

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om oansvarig och kostsam flyktingpolitik inom 
Tjörns kommun:

Interpellationens innehåll

”Det har framkommit i Sverigedemokraternas budget för 2019 att Tjörns kommun 
har bedrivit en oansvarig kostsam flyktingpolitik. Eftersom du har haft högsta 
ansvaret för kommunen de sista åtta åren har du ansvaret om de förhållande som 
Sverigedemokraterna presenterar utgör korrekta analyser.

Du var med och beslutade om att kommunen skulle betala vakter åt matvaruaffären 
Almö-Livs AB för att bl.a. bevaka flyktingar inom affärens lokaler. Jag anser det 
ovärdigt en öppen och transparent kommun som Tjörns kommun betalar för att 
bevaka asylsökande som vill handla mat i en privat matvaruaffär. Regeringen 
beslutade senare att Tjörns kommun inte skulle få betalt för bevakningen av 
asylsökande i mataffären.

Jag anser också att Sverigedemokraternas beskrivning av Tjörns kommuns 
verksamhet med flyktingar är grovt missvisande och att Sverigedemokraterna på 
Tjörn endast försöker skaffa billiga politiska poäng på en svag och utsatt målgrupp.

Frågeställningen blir då:

1. Har du bedrivit en oansvarig politik i fråga om flyktingar, migration etc. inom 
kommunen?

2. Anser du att Tjörns kommuns anställda har bedrivit en oansvarig verksamhet i 
fråga om flyktingar, migration etc. inom kommunen?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 24 januari 2019.
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§77

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) avseende 
beslut om fortsatt arbete med Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311

2019/80

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) avseende beslut om 
fortsatt arbete med Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311:

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 
 
Den 5 december 2018 beslöt KMSU § 303 Beslut om fortsatt arbete med Södra 
hamnen, del av Nötsäter 1:311 

I protokollet kan man läsa följande:

”Beslut 

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att fortsätta arbetet med detaljplanen för Södra hamnen, del av Nötsäter 
1:311, med att ta fram en alternativutredning för de bostäder/verksamheter som i 
detaljplanen föreslås på idag icke ianspråktagen mark och att den i samrådet 
förslagna hotelletableringen ska utgå.”

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:

1. Hur har du kommit fram till detta ställningstagande?
2. Vilka har dina kontakter varit med Conventibus AB innan beslutet i KMSU den 

5 december 2019.
3. Har Tjörns kommun behandlat Conventibus AB på ett korrekt sätt?
4. Hur tror du ditt agerande i denna fråga påverkat Tjörns kommuns anseende hos 

näringslivet i stort?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 11 februari 2019.
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§78

Anmälan av interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till kultur- 
och fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) avseende beslut 
om kulturhus

2019/86

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson (L) avseende beslut om kulturhus:

Interpellationens innehåll

”Du har personligen agerat i sociala-medier där du som ordförande torgför till 
kommuninnevånarna att fullmäktige har beslutar om att bygga ett nytt kulturhus. Du 
svarade också på två frågor i fullmäktige i januari där du vidhöll vad du skrev på 
sociala medier, om att det finnes ett beslut i sakfrågan om att anlägga ett nytt 
kulturhus.

Men bara genom en enkel huvudräkning så kan jag bevisa att du far med oklara 
besked till kommuninnevånarna.

Tjörnpartiet, Socialdemokraterna, de fria Moderaterna, samt Tjörnmoderaterna som 
samlar 22 mandat har klart och tydligt deklarerat att de inte vill att kommunen 
bygger ett nytt kulturhus.

Hur du kan påstå att fullmäktige har beslutat eller står bakom ett nytt kulturhus är 
för mig således helt obegripligt och förhållanden du påstår måste redas ut en gång 
för alla.

Mina frågor blir därmed följande

1. Har du och ditt parti Liberalerna ingått en uppgörelse med Tjörnmoderaterna 
om att bygga ett nytt kulturhus?

2. I så fall när ingicks denna uppgörelse med Tjörnmoderaterna?
3. Om det förhåller sig så att ingen uppgörelse har ingåtts med Tjörnmoderaterna i 

kulturhusfrågan. Tycker du att det då är ett korrekt agerande av dig som 
nämndordförande att påstå att fullmäktige står bakom ett kulturhus?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 12 februari 2019.
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§79

Anmälan av interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om eftersatt 
underhåll av det kommunala va-nätet

2019/87

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om eftersatt underhåll av det kommunala va-nätet:

Interpellationens innehåll

”Du har personligen valt att återigen bli den högst ansvarige politikern i Tjörns 
kommun. Du har haft under många år det yttersta ansvaret för den kommunala 
dricksvattenförsörjningen till Tjörnborna.

Du har frivilligt alltså valt att återigen bli högst ansvarig för dricksvatten- 
försörjningen. Att kommuninnevånare skall ha tillgång till dricksvatten 
framkommer bl.a. i Vattentjänstlagen.

Tjörnpartiet samt övrig opposition förutom SD har sista mandatperioden 
konsekvent påtalat bristande underhåll av kommunens vattenledningar där upp till 
40% aldrig når slutkonsument dvs. Tjörnbornas vattenkranar. Ändå så står 
kommunen med samma förluster i dricksvattennätet och kostnadsökningar i 
Sveriges redan högsta vattentaxa idag. Dvs, Vi är på Ruta noll i fråga om underhåll, 
läckage etc.

Istället har du och de partier du samverkar med lagt stora summor på nya 
reningsverk, överföringsledningar, anslutit redan befintliga privata områden med 
fungerande egen vattenförsörjning. Du och samverkande partier har varit också 
beviljat starttillstånd för politikerkollegor som önskar nya VA investeringar från 
kommunen. Enligt mig har det saknats styrning i VA frågorna

Tjörns kommun har enligt min mening i anslutit mer än vad man har dricksvatten 
till. Att prioritera laga läckor etc. har inte varit ditt mål tydligen. Det har redovisats i 
fullmäktige att det endast jobbar 2 personer på halvtid med att hitta läckage trots att 
40% aldrig når Tjörnbornas kranar. 

Mina interpellationsfrågor blir därmed följande
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1. Anser du att du skött ditt uppdrag som högst ansvarig för den kommunala 
dricksvattenförsörjningen på Tjörn?

2. Tänker du arbeta med samma styrning av VA-verksamheten i ytterligare 4 år?

Beslutsunderlag
Interpellation den 12 februari 2019.

60



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80

Revisionsrapport: Granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning

2019/89

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Notera informationen.
2. Överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en granskning av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning. Rapporten 
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
Följebrev den 12 februari 2019,
Granskning av barn- utbildningsnämndens ekonomistyrning.
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§81

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt 
oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

2019/39

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om val av nytt oppositionsråd tillika 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Motionens innehåll

”Det har framkommit att Martin Johansson (SD) som oppositionsråd endast 
företräder hans tre partikamrater och inte den samlade oppositionen. Det är också 
slöseri med skattemedel att ha en företrädare med 45 000:- i månadslön + sociala 
avgifter avsett för endast tre ledamöter.

Det framkommer också ett flertal ledamöter vid fullmäktiges sammanträde den 13 
december 2018 inte haft kännedom om förslaget att välja ett Sverigedemokratiskt 
oppositionsråd eftersom förslaget gavs på sittande möte.

Valberedningen där alla partier ingår vilken organ som berett ärendet förslog Benny 
Andersson(S) som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande.

Det finnes anledning att misstänka att samtliga ledamöter i fullmäktige inte haft 
tillräckligt tid att bedöma Martin Johanssons (SD) lämplighet och kompetens som 
2:a v ordf. tillika oppositionsråd.

Det finnes därför skäl att fullmäktige beslutar att välja ett oppositionsråd som har 
förtroende från den samlade oppositionen. Oppositionen har föreslagit att Benny 
Andersson(S) skall företräda dem som oppositionsråd samt vara kommunstyrelsen 
2:a vice ordförande.

Fullmäktige föreslås besluta följande:

1. Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) som 
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd upphäves.

2. Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) som kommunstyrelsen 2:a 
vice ordförande tillika oppositionsråd.”

Beslutsunderlag
Motion den 23 januari 2019.
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§82

Anmälan av motion från Rosalie Sanyang (S) om att följa 
reglementet vid val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

2019/78

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om att följa reglementet vid val av 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen.

Motionens innehåll

”Det har uppstått mycket odemokratiska konsekvenser på Tjörn, 
av att som jag ser det, majoriteten struntar i det Reglemente för KS, som KF 
beslutat om. Möjligen kan man säga att Majoriteten för egen vinnings skull, tolkat 
reglementet alltför fritt, om det passar er bättre. Men hur som helst, så har vi ett 
Reglemente och jag anser att det ska följas. 

I § 10 står det " 2.e vice ordförande tillhör minoriteten" vilket 
kommunallagsexperten Jan Turvall, (som 16/1 utbildade Tjörns kommun i 
kommunallag mm) tolkar så här:

"att majoriteten endast utser ordf. och förste vice ordförande. Minoriteten utser 
andre vice ordförande men vilket parti den personen ska komma ifrån måste ju 
minoriteten göra upp om."

Jag föreslår därför att KF beslutar:

- Att tills dess ev. nya formuleringar i reglementet har beretts och beslutats, så att 
det kan börja gälla från nästkommande mandatperiod, så ska nuvarande 
reglementet gälla. 

- Att valet av andre vice ordförande i KS därför rivs upp och görs om, så som 
reglementet föreskriver.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 februari 2019.
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§83

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm (L) angående utbildade 
undersköterskor

2019/99

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en fråga ställd till socialnämndens ordförande 
Gun Alexandersson Malm (L) angående utbildade undersköterskor:

”Hösten 2016 fick våran motion Utbilda mer Undersköterskor bifall, det politiska 
svaret var då att utbildningar skulle ske.

Min fråga är.

1. Hur många mer utbildade undersköterskor behövs för att säkerställa vården inom 
Tjörn kommun dom närmaste 4 åren?”

Beslutsunderlag
Fråga den 18 februari 2019.
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§84

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om 
utbildade undersköterskor

2019/100

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en fråga ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om utbildade 
undersköterskor:

”Hösten 2016 fick våran motion Utbilda mer Undersköterkor bifall, det politiska 
svaret var då att utbildningar skulle ske.

Min fråga är.

1. Hur många har blivit utbildade som undersköterskor sedan hösten 2016 till dags 
datum?”

Beslutsunderlag
Fråga den 18 februari 2019.
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§85

Fråga från Martin Johansson (SD) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
laddstolpar inom kommunal regi

2019/101

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

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

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en fråga ställd till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lars Carlsson (M) om laddstolpar inom kommunal regi:

”Vi kunde alla läsa att i lokaltidningen att både Orust och Stenungsund står högt i 
elbilsstatistik.

Nästan 15 procent av alla bilar som nyregisterades på Orust i fjol går på el.
Och som dessutom hamnade Orust kommun på en hedrande niondeplats i Sverige.
Det är precis den här utvecklingen på Tjörn också skall ha, om inte bättre.

Prognosen visar att elbilar och laddhybrider kommer dominera den svenska 
bilmarknaden 2026, - alltså om sju år.

När det gäller laddhybrider beskrivs de ibland som en "mellanstation" i väntan på 
att elbilarna får längre räckvidd och kommer ned i pris.

Samtliga oberoende prognoser som studerats anger att elbilen kommer att bli 
billigare än motsvarande bil med förbränningsmotor, skiftet där elbilen blir billigare 
än förbränningsbilen sker 2024–2029 beroende på modell och 2030 är elbilen helt 
dominerande på bilmarknaden om vi får tro prognosen.

Mina frågor:

1. Sverigedemokraternas motion om laddstolpar inom kommunal regi besvarades 
2016 med att det skulle planeras in kommande budgetarbete, vilket år tänkte ni?”

Beslutsunderlag
Fråga den 18 februari 2019.
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§86

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (KD)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Maud Sundqvist (KD) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Marie Karlsson (KD) har entledigats från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 26 den 24 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår Maud Sundqvist (KD) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.
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Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§87

Begäran om entledigande från Inga-Lill Hast (L) från uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i direktionen för Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund, ledamot i Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige

2019/106

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Inga-Lill Hast (L) från följande uppdrag:

- Ersättare i kommunstyrelsen
- Ersättare i direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
- Ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige

Sammanfattning
Inga-Lill Hast (L) har begärt entledigande från uppdragen som ersättare i 
kommunstyrelsen, direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund samt 
som ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 18 februari 2019.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§88

Val av ersättare i kommunstyrelsen (L)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Niklas Eriksson (L) till ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Inga-Lill Hast (L) har entledigats från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval ska därför ske.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) föreslår Niklas Eriksson (L) som ersättare i kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§89

Val av ersättare i direktionen för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (L)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Peter Andersson (L) till ersättare i direktionen för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning
Inga-Lill Hast (L) har entledigats från uppdraget som ersättare i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. Fyllnadsval ska därför ske.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) föreslår Peter Andersson (L) som ersättare i direktionen för 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Val av ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige (L)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gun Alexandersson-Malm (L) till ledamot i 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige.

Sammanfattning
Inga-Lill Hast (L) har entledigats från uppdraget som ledamot i Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige. Fyllnadsval ska därför ske.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) föreslår Gun Alexandersson-Malm (L) som ledamot i 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 53   

           

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1 (ej § 59) 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       (-) fd (m) 1 1         

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

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

1 1         

     Robert Johansson (m) 1 (§ 59)          

     Yvonne Andersson (m) x          

    Martin Tellblom    (-) fd (m) 1 1         

     Kerstin Möller      (-) fd (M) -          

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) -          

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1         

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1         

15. Inga-Lill Hast (l) -          

16. Peter Andersson (l) 1 1         

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 1         

      Lennart Rosén (l) x          

      Hans Kristensson (l) 1 1         

17. Magne Hallberg (kd) 1 1         

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1         

19. Rolf Persson (kd) 1 1         

      Dan Gustafsson (kd) -          

      Jörgen Myrberg (kd)   -          

20. Benny Andersson (s) 1 1         

21. Rosalie Sanyang (s) 1 1         

22. Rikard Larsson (s) 1 1         

23. Christy Whiddon (s)  1 1         

72



Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 53                             

 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) 1 1         

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1         
      

      Anette Johannessen (s) 1 1         

      Oscar Andersson (s) x          

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 1         

30. Percy Karlsson (v) 1 1         

 Tuula Visala Karlsson (v) x          

 Thomas Collberg (v) x          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1 1   
  

    

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1         

      Anders Backensved    (mp) x          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

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) -          

 Karin Weismark (sd) -          

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) 1 1         

 Robert Berntsson (tp) x          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 41 37 4 0       
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