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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-13, 2019-06-18 samt 2019-08-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§169

Val av justeringspersoner

Beslut
Kommunfullmäktige utser Susanne Landgren (M) och Rikard Larsson (S) att 
tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet från 2019-06-13, 2019-06-18 
samt 2019-08-29.
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Kommunfullmäktige 2019-06-13, 2019-06-18 samt 2019-08-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg

- Anmälan av motion från Benny Andersson (S) om hur Tjörns kommuns 
tillgångar är säkrade i konstruktionen av SOLTAK AB

- Begäran om entledigande från Anders Thelander (L) från uppdraget som 
nämndeman

- Val av nämndeman (L)

- Anmälan av interpellation från Rosalie Sanyang (S) om kommunstyrelsens 
reglemente vid tillsättande av kommunstyrelsens andre vice ordförande

Utgår

- Svar på interpellation från Christy Whiddon (S) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om årskurs 6 flytt tillbaka till låg- och 
mellanstadieskolorna
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Kommunfullmäktige 2019-06-13, 2019-06-18 samt 2019-08-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§172

Antagande av budget 2020 och preliminär budget 2021-2022 samt 
antagande av investeringsbudget 2020 samt plan 2021-2024. 
Fastställande av skattesats

2019/213

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att föra 
blocköverskridande samtal om hur man ska lösa skolans behov.

Sammanfattning
Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige
fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före
sommaruppehållet.

Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna
och Centerpartiet, presenterar förslag till budget 2020, preliminära ramar för
2021-2022 samt investeringsbudget 2020 och plan för investeringar 2021-2024.

Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn presenterar förslag till budget 
2020, preliminära ramar för 2021-2022 samt investeringsbudget 2020 och plan för 
investeringar 2021-2024.

Sverigedemokraterna presenterar förslag till budget 2020, preliminära ramar för
2021-2022 samt investeringsbudget 2020 och plan för investeringar 2021-2024.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 108 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 101 den 16 maj 2019.

Beslutsunderlag
Grönblåas förslag till budget 2020,
Socialdemokraternas, Tjörnpartiets och Björn på Tjörns förslag till budget 2020,
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020.

Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet 2019-06-13 för allmänhetens 
frågestund 18:00 – 19:00.
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet 2019-06-13 för att hålla fortsatt 
budgetdebatt 2019-06-18.
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet 2019-06-18 för att hålla fortsatt 
budgetdebatt 2019-08-29.

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-13, 2019-06-18 samt 2019-08-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Anna Wängborg 
(MP), Tanja Siladji Dahne (MP), Gun Alexandersson Malm (L), Susanne Landgren 
(M), Benita Nilsson (L), George Strömbom (C), Gunnemar Olsson (L), 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag.

Robert Bull (C) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut med följande ändring:

1. Socialnämnden budgetram höjs med 10 miljoner (jmf med det grönblåas 
budgetförslag) till 373,9 miljoner.

Uppdrag: Den förebyggande arbetet inklusive att livbojens verksamhet skall 
värnas. I övrigt lämnar vi över ansvaret till socialnämnden att bryta ned 
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom den givna ekonomiska 
ramen för nämnden.

2. Barn-och utbildningsnämnden budgetram höjs med 10 miljoner (jämfört med det 
grönblåas budgetförslag) till 421,6 miljoner. 

Uppdrag: Fler elevassistenter och lärarassistenter inom skolan och förskolan skall 
användas för att öka möjligheterna för måluppfyllelse så att fler elever når 
verksamhetsmålen. Elevhälsan skall värnas. I övrigt lämnar vi över ansvaret till 
barn- och utbildningsnämnden att bryta ned inriktningsmålen till prioriterade mål 
som ryms inom det giva ekonomiska ramarna för nämnden.

3. Kommunstyrelsens budgetram minskas med 15 miljoner (jämfört med det 
grönblåas budgetförslag) till 73,1 miljoner.

Uppdrag: Vi lämnar över ansvaret till kommunstyrelsen att bryta ned 
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ekonomiska 
ramarna för styrelsen.

4. Kultur och fritidsnämnden minskas med 5 miljoner (jämfört med det grönblåas 
budgetförslag) till 49,6 miljoner.

Uppdrag: Vi lämnar över ansvaret till kultur-och fritidsnämnden att bryta ned 
inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de giva ekonomiska 
ramarna för nämnden.

Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Robert Bulls (C) 
förslag.

Björn Möller (-) fd (M), Anette Johannessen (S), Rosalie Sanyang (S), Maud 
Hultberg (S), Christy Whiddon (S), Benny Halldin (S), Andreas Hansson (TP) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Socialdemokraternas, Björn på Tjörns och 
Tjörnpartiets förslag till budget 2020.
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Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska återremittera 
ärendet för att föra blocköverskridande samtal om skolans behov, i andra hand att 
kommunfullmäktige ska bifalla Socialdemokraternas, Björn på Tjörns och 
Tjörnpartiets förslag till budget 2020.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska återremittera 
ärendet, i andra hand att kommunfullmäktige ska bifalla Socialdemokraternas, Björn 
på Tjörns och Tjörnpartiets förslag till budget 2020 med följande tillägg:

- Uppdra barn- och utbildningsnämnden att tillse att de åldersintegrerade klasserna 
upphör och återställs som det varit tidigare.

Rikard Simensen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020.

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska bifalla 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020, i andra hand att kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag, med följande tillägg:

1. Införande av bussfritidskort till våra ungdomar.
2. Satsning på vuxenutbildningar till bristyrken som undersköterskor, barnskötare 

och socialsekreterare.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska 
avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Benny Anderssons (S) och Gert 
Kjellbergs (TP) förslag.

Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
16 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.
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§173

Begäran om entledigande från Gun Alexandersson Malm (L) från 
uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

2019/251

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Gun Alexandersson Malm (L) från uppdraget som 
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Gun Alexandersson Malm (L) har begärt entledigande från uppdraget som 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 5 juni 2019.
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§174

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Martina Gullbrandsson (KD) till 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Gun Alexandersson Malm (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 1:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige, fyllnadsval ska därför ske. Inför 
kommunfullmäktiges behandling av valberedningen inkommit med en nominering. 

Tidigare beslut
Valberedningen, § 12 den 11 juni 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger valberedningens 
nominering Martina Gullbrandsson (KD).

Benny Andersson (S) föreslår Rosalie Sanyang (S) som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Benny Anderssons 
(S) förslag.

Beslutsgång
Omröstning begärs omgående.

Omröstningsresultat
Sluten omröstning genomförs av samtliga 41 ledamöter.
Martina Gullbrandsson (KD) får 21 röster.
Rosalie Sanyang (S) får 18 röster.
2 blanka röster.

Martina Gullbrandsson (KD) väljs som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
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§175

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 1 2019

2019/192

Beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats.

Barnkonventionen
Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 1 2019 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS.

Kommunen hade 11 ej verkställda beslut att rapportera. 10 gällde permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, 1 gällde biträde av kontaktperson enligt § 9.4 
LSS.

Beslutsdatum 2018-09-11, 2018-10-25, 2018-11-15, 2018-11-30, 2018-12-04, 
2018-12-05, 2018-12-14, 2018-12-17, samt 3 beslut 2018-12-21.

Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 
§ eller 5 kap 7 § SoL att rapportera in.

Fördelning för kön: 8 kvinna, 4 man

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 109 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 103 den 16 maj 2019,
Socialnämnden, § 80 den 24 april 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2019,
Tjänsteutlåtande den 11 april 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§178

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2018

2019/177

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2018.

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2018 med tillhörande 
revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att 
tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Förbundet 
redovisar ett resultat om knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 
Under 2018 har förbundet utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljas ansvarsfrihet för direktionen.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 110 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 104 den 16 maj 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 maj 2019,
Årsredovisning 2018,
Revisionsberättelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§179

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2019

2019/211

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 
2019.

Reservation
Björn Möller (-) fd (M) och Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande 
ersättare reserverar sig till förmån för Björn Möllers (-) fd (M) förslag.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 30:e april 2019 uppgår till +9,1 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som 
uppgår till + 5,5 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till 3,2 
mkr.

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 0,2 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om + 5,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på 
-5,2 mkr.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 117 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 106 den 16 maj 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 17 maj 2019,
Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tillägg:

1. Ge förvaltningen i uppdrag att till nästa KSAU-möte presentera åtgärder så att 
BUN kan uppnå 0-resultat för verksamhetsåret 2019.
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2. Ge förvaltningen i uppdrag att till nästa KSAU redovisa om intäkten på ca 5 mkr 
(hyresrabatt från TBAB) kommer att tillgodoräknas kommunen vid framtagandet 
av årsredovisning för året 2019.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsbokslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Ordförande frågar om Björn Möllers (-) fd (M) tilläggsförslag ska bifallas eller avslås 
och finner att de avslås. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Björn Möllers (-) fd (M) förslag.
Nej-röst för att avslå Björn Möllers (-) fd (M) förslag.

Omröstningsresultat
17 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
4 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Kommunfullmäktige avslår Björn Möllers (-) fd (M) tilläggsförslag.
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§180

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) 
avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts 
vid tillsättandet av oppositionsrådsposten

2019/66

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats. Ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet.

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.”
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Förvaltningen konstaterar att några omständigheter som leder till misstanke om 
mutbrott, eller ett handlande i strid med kommunens riktlinjer mot mutor, har inte 
framkommit i motionen. Förvaltning föreslår därför att motionen avslås.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 115 den 29 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 137 den 17 april 2019,
Kommunstyrelsen, § 75 den 4 april 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 61 den 21 mars 2019,
Kommunfullmäktige, § 72 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Motion den 5 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och George Strömbom (C) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) och George 
Strömboms (C) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) och George Strömboms (C) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Omröstningsresultat
25 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
14 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Martin Johansens (L) och George Strömboms (C) förslag väljs.
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§181

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att införa digital 
justering av protokoll

2019/117

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Notera informationen om pågående arbete med digital hantering av 
underskrifter.

2. Motionen anses besvarad.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att införa digital justering av 
protokoll.

Motionens innehåll

”Under ett politiskt verksamhetsår på Tjörns kommun justeras ett stort antal 
protokoll. Bara under 2019 kommer KSAU, KS och KF ha ca 30 möten. Utöver 
detta har vi alla nämnder och utskott. Varje protokoll ska utöver ordförande justeras 
utav ledamöter.

Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för 
att åka in till kommunhuset och signera ett protokoll, eller komma överens om tid 
med nämndssekreteraren, vilket ibland kan vara svårt att få till, så att det passar alla.

Genom digital protokolljustering kan de förtroendevalda godkänna protokollet via 
exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet 
genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll 
godkänns i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e-legitimation 
direkt kan ”skriva under” och därmed godkänna protokollet. Denna hantering 
snabbar upp processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna.

Därför vill Sverigedemokraterna utreda möjligheterna att införa digital justering av 
sammanträdesprotokollen för Tjörns kommun. Det kan handla både om legala 
aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar 
och om tidsaspekter för alla parter.
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Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Tjörns kommun 
att införa digital justering av protokoll.

- Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Tjörns kommun.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 116 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 102 den 16 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 110 den 21 mars 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 maj 2019,
Motion den 26 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§182

Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om hur mycket dricksvatten som 
externa leverantörer kan leverera sommaren 2019

2019/247

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 hur mycket dricksvatten som externa leverantörer kan 
leverera sommaren 2019:

”Om dricksvattentillgången inför sommaren 2019

Du gav redogörelser inför allmänheten och fullmäktiges ledamöter på fullmäktige i 
maj 2019 om att Tjörns kommun kommer få tillgång till dricksvatten från andra 
kommuner.

Fråga blir därmed:
Hur många kubikmeter dricksvatten kommer att kunna levereras av externa aktörer 
till Tjörns kommun sommaren 2019?”

Beslutsunderlag
Fråga den 21 maj 2019.
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§183

Svar på interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om renovering 
av Bleketskolan

2019/126

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om renovering av Bleketskolan.

Interpellationens innehåll

”Tjörns kommun betalar hyra till Tjörns Bostads AB för skollokaler i Bleket som 
inte går att använda. Därvid uppkommer frågor när kommunen kan nyttja lokalerna 
man betalar för.

Frågorna till Martin Johansen (L) blir därmed:

1. När är Bleketskolans renoveringar klara och skolverksamheten kan flytta in?
2. Anser du att Tjörns Bostads AB har följt de hyresavtal och underhållsavtal som 

har undertecknats av både kommunen och bolaget?”

Martin Johansen (L) svarar enligt följande:

”Svaret på Gert Kjellbergs interpellation är som följer:

1. På din första fråga får jag hänvisa till det jag sa på förra 
fullmäktigesammanträdet: 

Det går i nuläget inte att svara på den frågan av den anledningen att vi på förra 
budget/bokslutsdialogen fick en dragning hur långt man kommit i analysen av 
framtida skolstrukturen.

Analysen kommer bli färdig under april och när den är klar kommer man ordna 
en workshop där representanter för samtliga politiska partier bjuds in och där 
man ska diskutera den framtida skolstrukturen.

När man väl haft den diskussionen är man förhoppningsvis lite längre fram i 
vilken väg man vill gå men det går inte att svara på din interpellationsfråga idag.
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2. Det finns inga indikationer på att Tjörns Bostads AB inte har följt de avtal som 
tecknats. Skulle vi få det så är det givetvis något som vi skulle titta närmare på 
men här idag så har vi inte fått någon sådan indikation.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 162 den 16 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 114 den 21 mars 2019.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 10 april 2019,
Interpellation den 11 mars 2019.
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§184

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om 
investeringar i Tjörns Bostads AB 2019-2023

2019/134

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om investeringar i Tjörns Bostads AB 2019-2023.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund,

Den 13 december 2018 beslöt kommunfullmäktige, utan föregående beredning i 
kommunstyrelsen, om en investeringsram för Tjörns Bostads AB på: 

Under punkt 7 i protokollet står endast:

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

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

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

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

En interpellation ställdes på februari sammanträdet till ordförande i Tjörns Bostads 
AB, Rolf Persson (KD) om vad investeringarna skall användas till och då han 
svarade på första frågan:
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Det är Tjörns kommun som gjort dessa förslag på investeringsbudget som en plan. 
TBAB kan därför inte sägas vara ansvarig för dem. Det kan emellertid sägas att 
TBAB inte gett några offerter och kan därför inte beskriva dess innehåll och ej 
heller storleken på behov.”

Och på de övriga frågorna:

”TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms av 
kommunfullmäktige.”

Därför ställs nu frågorna till dig som ordförande i Kommunstyrelsen, Martin 
Johansen (L).

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. 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?
6. Vilka projekt prioriteras högst under 2023 för Tjörns Bostads AB?

Hur skall dessa investeringar klaras utan att nya lån tas upp i Tjörns Bostads AB 
med Tjörns kommun som garant?”

Martin Johansen (L) svarar enligt följande:

”Svaret på Benny Haldins frågor är som följer:

1. Se tabell nedan.
2. Förskola Skärhamn
3. Samtliga
4. Samtliga exkl. mötesplats över generationer
5. Samtliga
6. Samtliga
7. Ska TBAB utföra dessa investeringar måste dessa finansieras av nya lån av 

TBAB

Noterbart är att investeringsbudgeten kommer revideras i juni 2019.”
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Tabell fråga 1     Investering    2019-2023            Drift 2019-2023

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 115 den 21 mars 2019.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 10 april 2019,
Interpellation den 11 mars 2019.

Fastigheter ägda av TBAB
Tillgänglighetsanpassning av lokaler 1000 1000 1000 1000 1000 70 140 210 280 350
Ny förskola 25000 10000 15000 4000 8000 8000 8000
Ombyggnad Skolor 20000 10000 10000 1300 1300 1300
Sprinkler ÄO, Funktionshinder 7500 2500 2500 2500 163 325 488 488 488
LSS Gruppboende 22000 11000 11000 4600 9200 9200
Projektering Äldreboende 1000 1000 58 115 115 115 115
Äldreboende nordöstra Tjörn 16000 31700 31700
Mötesplats över generationer 88000 44000 44000 2150 4300
Oförutsedda lokalombyggnader 5000 5000 5000 5000 5000
Summa 29500 44500 63500 50000 6000 291 4580 30713 53233 55453
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§185

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till  
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om Martin 
Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens behandling 
av detaljbudget 2019

2019/135

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om Martin Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid 
kommunstyrelsens behandling av detaljbudget 2019.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 

Den 6 februari 2019 beslöt kommunstyrelsen om sin detaljbudget för 2019.

Från Martin Johansson (SD) kom då ett tilläggsyrkande som löd:

”att kommunstyrelsen ska göra följande tillägg till de Grönblåas förslag till budget:

- Kommunstyrelsen ska verka för att ha en aktiv roll vid firandet av svenska, 
traditionella högtider och uppmuntra det kulturarvsfrämjande arbetet.

- Kommunen uppdrar åt integrationsenheten/KS att tillsammans med berörda 
nämnder stödja frivillig återvandring.”

Genom att du tog upp yrkandet till votering anser du uppenbarligen att det ryms 
inom den kommunala kompetensen att genomföra förslagen.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Var finns det kommunrättsliga stödet för att ” Kommunen uppdrar åt 
integrationsenheten/KS att tillsammans med berörda nämnder stödja frivillig 
återvandring.”?

2. Vilka grupper avses att kommunen skall stödja frivillig återvandring för?”
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Martin Johansen (L) svarar enligt följande:

”Fråga 1: Den grundläggande bestämmelsen om kommunernas allmänna kompetens 
finns i 2 kap 1 § kommunallagen, KL, där det slås fast att kommunen får ta hand om 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller 
dess medlemmar (KL 2 kap 1 §). Utöver den allmänna kompetensen i KL har 
kommunerna kompetens enligt speciallagstiftning, t ex Socialtjänstlagen och 
Skollagen, samt Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Svenska kommuner har tagit befattning med frågan om stöd till frivillig 
återvandring i vart fall sedan 90-talet. I slutet av 90-talet aktualiserades frågan i 
samband med återvandring till det forna Jugoslavien. Dåvarande Svenska 
kommunförbundet (numera SKL) tog fram ett flertal cirkulär kring kommunernas 
stöd vid återvandring, bland annat en rättsutredning (Cirkulär 1996:48) i vilken det 
statliga ansvar för att stödja dem som vill återvända till sitt hemland understryks, 
samtidigt som det redogörs för att kommunerna har rättsliga förutsättningar att 
bevilja stöd vid frivillig återvandring med stöd av Socialtjänstlagen. 

Då några större förändringar av rättsläget inte har skett sedan 90-talet, utöver att 
kommunerna har fått ett tydligare samverkansuppdrag med andra aktörer, är svaret 
att det ryms inom den kommunala befogenheten att befatta sig med frågan om 
frivillig återvandring. 

Fråga 2: Vilka grupper den yrkande avser kan jag inte uttala mig om utan det får du 
fråga den som yrkade. Noteras kan att undertecknads partigrupp röstade för avslag 
av tilläggsyrkandet.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 116 den 21 mars 2019.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 10 april 2019,
Interpellation den 11 mars 2019.
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§186

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om hävning av 
avtal

2019/171

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om hävning av avtal.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 

Den 4 april 2019 fick kommunstyrelsen information om en förlikning mellan 
kommunen och en näringsidkare.

Tvisten mellan kommunen och näringsidkaren har uppkommit genom att 
kommunen har hävt deras avtal.

Kommunen har förutom ersättning för tvistiga fakturor också betalt en 
förlikningsersättning.

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Hur många avtal häver kommunen varje år?
2. Vilka kostnader interna som externa juridiska kostnader har kommunen haft för 
hävda avtal under 2018 och 2019?
3. Vad kan kommunen lära tycker du av hanteringen av hävningen av ett avtal där 
man sedan tvingas betala en förlikningsersättning?”

Martin Johansen (L) svarar enligt följande:

”Svaret på Benny Halldins interpellation är som följer:

1. Baserat på uppgifter om de fem senaste åren har endast ett avtal hävts (2018).

2. Under 2018 och fram till idag, har kommunen hävt ett avtal. Kostnaden för detta 
var 160 947 kr (utrednings- och juridiska kostnader) samt förlikningskostnad på 
200 000 kr. Det belopp motparten avsåg att stämma kommunen på var 5,6 Mkr.
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3. Åtgärden att låta häva avtalet var korrekt, med beaktande av riskerna. I det här 
fallet förelåg direkt fara för barnens säkerhet på våra skolgårdar, vilket var ett av 
skälen till att avtalet hävdes med omedelbar verkan. Ett annat var frågetecken 
kring faktureringen. Motparten motsatte sig hävningen. En förlikning bedömdes 
i slutändan mer kostnadseffektiv än att driva process genom domstolsförfarande. 
Ett lärande är att säkerställa fakturaunderlagets spårbarhet i förhållande till 
genomförd upphandling.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 139 den 17 april 2019.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 10 maj 2019,
Interpellation den 10 april 2019.
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§187

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om barn- 
och utbildningsnämndens budget

2019/172

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om barn- och 
utbildningsnämndens budget.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 

Den 13 december 2018 beslöt en majoritet bestående av (L), (M), (C), (MP), (SD), 
(V) och (KD) i kommunfullmäktige om budgetramar för 2019.

Budgetramar som var lägre än vad det faktiska utfallet för 2018 blev och lägre än 
vad förvaltningen begärde för 2019.
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Hur mycket lägre är Barn- och utbildningsnämndens beslutade budgetramar för 
2019 än det faktiska utfallet för nämnden 2018?

2. Hur mycket lägre är Barn- och utbildningsnämndens beslutade budgetramar för 
2019 än det av förvaltningen äskade behovet för 2019?

3. Hur har antalet barn i skolan och förskolan utvecklats från 2018 till 2019?
4. Hur har personal i skolan och förskolan utvecklats från 2018 till 2019?
5. Vad är det prognostiserade utfallet för kostnaderna för Barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet för 2019?
6. Vad blir de omedelbara konsekvenserna för Barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet för hösten 2019 om man skall hålla sig till sina beslutade 
budgetramar för året?
a) antalet anställda pedagoger inom förskolan
b) antalet anställda pedagoger inom skolan
c) antalet anställda med annan funktion än pedagog inom förskola resp. skola
d) antalet anställda på Resurscentrum
e) tilldelning av medel för läromedel inom skolan
f) tilldelning av medel för kompetensutveckling av personal”
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Gunnemar Olsson (L) svarar enligt följande:

”Svar på frågor ställda av Benny Halldin

1. 13.126.000 SEK.

2. 31.500.000 SEK.

3. Total ca +75.      Gy +5, Grundskola/förskoleklass + 20, Förskola + 50

4. Personalen har utvecklats på normalt vis, ”learning by doing” och riktade 
utbildningar vid behov. Är det utveckling av antalet anställda som frågan avser 
så är det: Maj 2018 – 478,6 årsarbetare. Maj 2019 – 454 årsarbetare. Det vill 
säga en minskning med 24,6 årsarbetare)                                              

5. Prognos per 2019-04-18 är -13.049.000 SEK.

6. Är en konsekvens omedelbar om den sker till hösten? Då förhandlingar pågår 
får de följande svaren till viss del vara uppskattningar.

a) Förmodligen färre.
b) Förmodligen färre.
c) Förmodligen färre. 
d) Förmodligen färre.
e1) Förmodligen inga konsekvenser då budgetminskningen motsvarar förra årets 
överskott på kontot.
e2) Budget kompetensutveckling: 2018   1.576.000 SEK,  2019   1.938.000 SEK. 
Det ger en ökning med 362.000 SEK.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 140 den 17 april 2019.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 10 maj 2019,
Interpellation den 10 april 2019.
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§188

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra  
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 
10% av heltid

2019/231

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra tjänstgöringsgraden för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 % av heltid.

Motionens innehåll

”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av 
heltid”

Bakgrund:

Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra 
personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen. 

Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att 
företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80 
procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice 
ordförande i nämnden.

Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för 
uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande

Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:

1.  Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice 
     ordförande till 10 procent av heltid.”

Beslutsunderlag
Motion den 21 maj 2019.
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§189

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) och Percy Karlsson (-) fd 
(V) om möjligheterna att kunna ta med sig cykeln på bussen

2019/250

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Alma Sibrian (V) och Percy Karlsson (-) fd (V) har lämnat in en motion om 
möjligheterna att kunna ta med sig cykeln på bussen.

Motionens innehåll

”Bakgrund
Vi är ett kämpande samhälle med målet att nå fossilfrihet i så hög grad som möjligt 
så fort som möjligt. Bussarna på Tjörn vänder i Rönnäng och går samma väg 
tillbaka. De är glesa på helgerna.  På kommunens östsida är de kommunala 
transporterna mer än glesa på vardagarna och obefintliga på helgerna. Att kunna ta 
med sig cykeln skulle innebära att du kan ta dig dit du skall med buss och sedan ta 
cykeln hem eller tvärtom. Vill du inte komma svettig till jobbet är detta en fin 
lösning och våra kommunmedborgare kan få fler bilfria dagar.
När en varit på perspektivkväll på GAP går det inga bussar till Fagerfjäll. En får ta 
med cykeln till Skärhamn på eftermiddagen och cykla hem på kvällen. 
 
Idag är det fullt möjligt att från Stenungsund ta cykeln med på tåget till Göteborg 
och norrut. Det vore helt i linje med det fossilfria målet att bygga ut denna 
möjlighet till att gälla närmaste hållplats.

Att ta cykeln in i bussen torde inte vara någon bra idé även om de kan sättas fast. 
De ska inte konkurrera med barnvagnar, rullstolar och rollatorer. En ställning bak 
på bussen torde vara att föredra. En lämplig uppgift för duktiga tekniker att lösa och 
inte visionära politiker.

Yrkande
Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Västtrafik/Tjörns omnibuss 
att utforma och installera cykelställ på bussar som trafikerar ön så fort detta låter sig 
göras.”

Beslutsunderlag
Motion den 5 juni 2019.
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Kommunfullmäktige 2019-06-13, 2019-06-18 samt 2019-08-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§190

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
läckage i VA-nätet

2019/248

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om läckage i VA-nätet.

Interpellationens innehåll

”Socialdemokraternas motioner om VA-nätet väcker frågor som berör 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Hur mycket läcker VA- nätet?

1. Hur många läckor har med säkerhet identifierats?
2. Hur stora volymer (liter/sekund) alternativt tryckförluster (Pa) har noterats?
3. Vilken mätmetod (volym alt. tryck) och vilken utrustning används?

Vad är kostnaden?

Förekomsten av små läckor under jorden borde inte vara något alltför allvarligt 
problem då vattnet rimligtvis rinner tillbaka till depåerna. En viss ökad påfrestning 
på pumpar och reningsverk är lätt att ana men hur kan det kosta enorma mängder? 

4. Har det gjorts någon realistisk kostnadsuppskattning för vattenläckaget?
5. Om ja, vilka kostnader är medräknade?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 5 juni 2019.
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§191

Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om Tjörns 
Bostads AB är den rätta skolfastighetsförvaltaren för skolorna på 
Tjörn

2019/249

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får väckas.

Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om Tjörns Bostads AB är den rätta 
skolfastighetsförvaltaren för skolorna på Tjörn.

Interpellationens innehåll

Är TBAB den rätta skolfastighetsförvaltaren för skolorna på Tjörn?

Sedan 2011 då TBAB tog över förvaltningen har enligt Skolverkets statistik 
kostnaderna ökat med c:a 25%. Per elev ligger de idag på 24400 kr om året medan 
siffran för riket är 18000 kr. 

Årets besparingar på skolområdet har aktualiserat hyreskostnaderna. Av den 
anledningen men också av rent allmänintresse är det önskvärt med ett klargörande:

1) Hur ser förhållandet mellan TBAB och KS resp BOU ut?
2) Vem har förhandlingsinitiativet?
3) Vem är beställaren?
4) Vem har först reagerat på de skenande kostnaderna och vilka förklaringar har 
givits?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 5 juni 2019.
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§192

Kommunstyrelsens och nämndernas svar på revisionsrapport: 
Grundläggande granskning 2018

2019/112

Beslut
Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens och nämndernas svar på 
revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018.

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna. Svaren har nu 
tillställts kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Grundläggande granskning 2018,
Kommunstyrelsens beslut, § 123 den 29 maj 2019,
Barn- och utbildningsnämndens beslut, § 57 den 23 maj 2019,
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 42 den 29 april 2019,
Socialnämndens beslut, § 88 den 24 april 2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§193

Aktuella domar

Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att information om aktuella domar har 
lämnats.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige informeras om aktuella domar som inkommit till 
kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande:

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 8295-
18) avseende begäran om investeringsmedel från barn- och 
utbildningsnämnden för utbyggnad av Myggenäs skolas parkering

Överklagat beslut
Kommunstyrelsen i Tjörns kommuns arbetsutskotts beslut 2018-06-14 § 138:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Tjörns Bostads AB i uppdrag att 
bygga ut den nuvarande parkeringen samt att kommunen arrenderar ut marken.

Förvaltningsrättens avgörande:

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet.
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§194

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) om hur Tjörns 
kommuns tillgångar är säkrade i konstruktionen av SOLTAK AB

2019/253

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion om hur Tjörns kommuns tillgångar är 
säkrade i konstruktionen av SOLTAK AB.

Motionens innehåll

”Tjörns kommun har sedan en tid tillbaka låtit alla ekonomiska transaktioner såväl 
inbetalningar som utbetalningar sköttas av SOLTAK AB. 

SOLTAK AB har sedan starten gått med ekonomiskt underskott och har hittills varit 
beroende av att ägarkommunerna skjuter till kapital för att SOLTAK skulle kunna 
överleva. Även om prognosen just nu verkar mer lovande, kan mycket oförutsett 
inträffa som kan riskera hela verksamheten. Alla 4 ägarkommunerna måsta t.ex. gå i 
takt och vara överens för att bolaget ska kunna fungera.

Frågor vi bör ställa oss är t.ex:
Om SOLTAK AB hamnar på obestånd, hur är i så fall Tjörns kommuns tillgångar 
säkrade, såväl på våra egna bankkonton som i SOLTAK?

Finns erforderliga försäkringar eller säkerheter ordnat på annat sätt? 

Kan Tjörns kommun bli ansvarig för kostsamma överenskommelser och avtal som 
SOLTAK AB ingår för ägarkommunernas räkning, kanske för lång tid framöver?

Kan SOLTAK AB sälja ut delar av sin verksamhet, vad skulle det i så fall kunna få 
för konsekvenser för Tjörns kommun?

Vi föreslår att   

1. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag: att göra en 
genomgripande riskanalys av samarbetet i SOLTAK genom 

2. Att utreda hur Tjörns kommuns tillgångar och skulder kan påverkas av olika 
tänkbara utvecklingsscenariers för SOLTAK AB.

3. Att utreda hur Tjörns kommuns tillgångar kan säkras, när SOLTAK har  rätt att 
utanordna pengar från Tjörns kommuns konto i Bank. 
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4. Att vidta de relevanta åtgärder som behövs för att säkra Tjörns kommuns 
tillgångar i samarbetet med SOLTAK AB.

5. Att återrapportera utredningarna och genomförda åtgärder till 
Kommunfullmäktige senast under december månad 2019.”

Beslutsunderlag
Motion den 6 juni 2019.
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§195

Begäran om entledigande från Anders Thelander (L) från uppdraget 
som nämndeman

2019/254

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Thelander (L) från uppdraget som 
nämndeman i Uddevalla tingsrätt.

Sammanfattning
Anders Thelander (L) har begärt entledigande från uppdraget som nämndeman i 
Uddevalla tingsrätt.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 10 juni 2019.
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§196

Val av nämndeman (L)

2019/21

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anders Helling (L) till nämndeman i Uddevalla tingsrätt 
till och med 2019-12-31.

Sammanfattning
Anders Thelander (L) har entledigats från uppdraget som nämndeman i Uddevalla 
tingsrätt. Fyllnadsval ska därför ske. 

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunnemar Olsson (L) föreslår Anders Helling (L) som nämndeman i Uddevalla 
tingsrätt.
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§197

Anmälan av interpellation från Rosalie Sanyang (S) om 
kommunstyrelsens reglemente vid tillsättande av kommunstyrelsens 
andre vice ordförande

2019/256

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om kommunstyrelsens reglemente vid tillsättande 
av kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Interpellationens innehåll

”Det ligger ett reglemente för Kommunstyrelsen på Tjörns kommun hemsida. Det 
reglementet är beslutat av samtliga partier tillsammans. Vi i oppositionen (17 
ledamöter som representerar 40 % av väljarna på Tjörn) anser att ni i Majoriteten 
bryter mot detta på ett maktfullkomligt sätt. 

Jag citerar ur reglementet:
”ordföranden och vise ordföranden tillhör majoriteten.  Andre vice ordföranden 
tillhör minoriteten.”

Experterna på Kommunallagen hävdar att ordet tillhör i detta sammanhang innebär 
att Majoriteten utser ordförande och vice ordförande samt att oppositionen inom sig 
kommer överens om vem som ska vara Andre vice ordförande.

Men på Tjörn har Majoriteten och era två stödpartier SD och V tillsammans valt att 
strunta i gällande reglemente och utsett ordförande, förste vice ordförande och 
dessutom också andre vice ordförande inom er i såväl Kommunfullmäktige som i 
Kommunstyrelsen.  Reglementet är formulerat för att vara en garant för 
demokratiska förutsättningar i Kommunalpolitiken. 

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
 
1. Hur tolkar du reglementet ”ordföranden och vice ordföranden tillhör 

majoriteten.  Andre vice ordföranden tillhör minoriteten.”?
2. Skall de som utsett ordförande och vice ordförande också utse andre vice 

ordförande?”
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter 
 
Närvarolista 2019-06-13 

 
närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 179 § 180  

           

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

1.  Bo Bertelsen (m) -          

2.  Lars Carlsson (m) 1  1  1      

3.  Susanne Landgren (m) 1  1  1      

4.  Anders G Högmark (m) 1  1  1      

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1  1  1      

6.  Björn Möller       (-) fd (m) 1 1   1      

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1 1   1      

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

1 1   1      

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1  1  1      

    Martin Tellblom    (-) fd (m) -          

     Kerstin Möller      (-) fd (m) -          

9.  Robert Bull  (c) 1  1  1      

10.  Georg Strömbom (c) 1  1  1      

       Frank Holvik (c) x          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1  1  1      

12. Benita Nilsson (l) 1  1  1      

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1  1  1      

14. Gunnemar Olsson (l) 1  1  1      

15. Inga-Lill Hast (l) 1  1  1      

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1  1  1      

      Lennart Rosén (l) x          

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1  1  1      

18. Martina Gullbrandsson (kd) -          

19. Rolf Persson (kd) 1  1  1      

      Dan Gustafsson (kd) 1  1  1      

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) 1 1    1     

21. Rosalie Sanyang (s) 1 1    1     

22. Rikard Larsson (s) 1 1    1     

23. Christy Whiddon (s)  -          
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 179                § 180             

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

24. Benny Halldin (s) 1 1    1     

25. Maud Hultberg (s) 1 1    1     

26. Jan Berndtsson (s) 1 1    1     

27. Annica Johansson (s) 1 1    1     
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1 1    1     
      

      Anette Johannessen (s) 1 1    1     

      Oscar Andersson (s) -          

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1  1    1    

30. Percy Karlsson (v) 1  1  1      

 Tuula Visala Karlsson (v) -          

 Thomas Collberg (v) x          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1  1  1 
 

    

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1  1  1      

      Anders Backensved    (mp) -          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

33. Martin Johansson (sd) 1   1   1    

34. Rikard Simensen (sd) 1   1 1      

35. Thord Jansson (sd) 1   1 1      

36. Christer Olsson (sd) -          

 Zaid Liveland (sd) 1   1 1      

 Karin Weismark (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1 1    1     

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1 1    1     

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1 1    1     

40. Andreas Hansson (tp) 1 1    1     

41. Veronicka Eriksson (tp) -          

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) 1 1    1     

Summa: 41 17 20 4 25 14 2    
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Ledamöter 
 
Närvarolista 2019-06-18 

 
närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

   

           

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1          

2.  Lars Carlsson (m) 1          

3.  Susanne Landgren (m) 1          

4.  Anders G Högmark (m) 1          

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1          

6.  Björn Möller       (-) fd (m) 1          

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

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

-          

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) x          

    Martin Tellblom    (-) fd (m) 1          

     Kerstin Möller      (-) fd (m) 1          

9.  Robert Bull  (c) 1          

10.  Georg Strömbom (c) 1          

       Frank Holvik (c) x          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1          

12. Benita Nilsson (l) 1          

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1          

14. Gunnemar Olsson (l) 1          

15. Inga-Lill Hast (l) -          

16. Peter Andersson (l) 1          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1          

      Lennart Rosén (l) x          

      Hans Kristensson (l) x          

17. Magne Hallberg (kd) 1          

18. Martina Gullbrandsson (kd) -          

19. Rolf Persson (kd) 1          

      Dan Gustafsson (kd) 1          

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) 1          

21. Rosalie Sanyang (s) 1          

22. Rikard Larsson (s) 1          

23. Christy Whiddon (s)  -          
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

                             

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

24. Benny Halldin (s) 1          

25. Maud Hultberg (s) 1          

26. Jan Berndtsson (s) 1          

27. Annica Johansson (s) 1          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1          
      

      Anette Johannessen (s) 1          

      Oscar Andersson (s) -          

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1          

30. Percy Karlsson (v) -          

 Tuula Visala Karlsson (v) -          

 Thomas Collberg (v) 1          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1     
 

    

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1          

      Anders Backensved    (mp) -          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

33. Martin Johansson (sd) 1          

34. Rikard Simensen (sd) 1          

35. Thord Jansson (sd) 1          

36. Christer Olsson (sd) -          

 Zaid Liveland (sd) 1          

 Karin Weismark (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1          

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1          

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1          

40. Andreas Hansson (tp) 1          

41. Veronicka Eriksson (tp) -          

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) 1          

Summa: 41          
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 1 (2) 
Ledamöter 

närv tjg         1
närv ej tjg  x 

§ 172

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

1. Bo Bertelsen (m) 1 1 

2. Lars Carlsson (m) - 

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) - 

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1 1 

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

- 

     Robert Johansson (m) - 

 Yvonne Andersson (m) 1 1 

    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) 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) - 

 Ewa-Lena Svensson (l) 1 1 

 Lennart Rosén (l) x 

      Hans Kristensson (l) x 

17. Magne Hallberg (kd) 1 1 

18. Martina Gullbrandsson (kd) - 

19. Rolf Persson (kd) - 

      Dan Gustafsson (kd) 1 1 

      Jörgen Myrberg (kd) 1 1 

20. Benny Andersson (s) 1 1 

21. Rosalie Sanyang (s) 1 1 

22. Rikard Larsson (s) 1 1 

23. Christy Whiddon (s) 1 1 

Närvarolista 2019-08-29
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Kommunfullmäktige Närvarolista / omröstningsprotokoll 2 (2) 

Ledamöter närv tjg         1
närv ej tjg  x 

§ 

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

24. Benny Halldin (s) 1 1 

25. Maud Hultberg (s) - 

26. Jan Berndtsson (s) 1 1 

27. Annica Johansson (s) - 

28. Klaes Lundin Eide (s) - 

      Anette Johannessen (s) 1 1 

      Oscar Andersson (s) 1 1 

      Birgitta Bengtsson (s) 1 1 

John Sporrong (s) x 

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) - 

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) - 

33. Martin Johansson (sd) 1 1 

34. Rikard Simensen (sd) 1 1 

35. Thord Jansson (sd) - 

36. Christer Olsson (sd) 1 1 

Zaid Liveland (sd) 1 1 

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) - 

Robert Berntsson (tp) x 

Peter Gustavsson (tp) - 

Christofer Nicklasson (tp) 1 1 

Summa: 40 22 16 2 

 172
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