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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§231

Val av protokollsjusterare

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Susanne Landgren (M) och Rosalie Sanyang (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Utgår

- Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
- Val av ersättare i Tjörns hembygdsförening (S)
- Val av ersättare i socialnämnden (S)
- Val av två representanter till ägarråd för Renova AB/Renova Miljö AB
- Svar på motion från Benny Halldin (S) om vatten- och avloppsverksamheten på 

Tjörn
- Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter om regelverk och riktlinjer 

för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn
- Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende utredning om 

åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet
- Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot 

vattenbrist
- Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om vattensituationen 
september 2019
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§233

Begäran om entledigande från Percy Karlsson (-) fd (V) från 
uppdraget som ledamot tillika 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige

2019/333

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Percy Karlsson (-) fd (V) från uppdraget som 
ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning
Percy Karlsson (-) fd (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 23 september 2019.

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§234

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (TP)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Robert Berntsson (TP) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
En vakant ersättarplats i samhällsbyggnadsnämnden tillhörande Tjörnpartiet ska 
tillsättas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår Robert Berntsson (TP) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden.
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Kommunfullmäktige 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§235

Begäran om entledigande från Helge Andersson (S) från uppdraget 
som ersättare i socialnämnden

2019/337

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Helge Andersson (S) från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden.

Sammanfattning
Helge Andersson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 6 oktober 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§236

Redovisning av ej förberedda motioner, oktober 2019

2019/338

Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 30 står att ”Kommunstyrelsen skall två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 
skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober”.

Följande motioner har inte beretts färdigt i oktober 2019:

Motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB

Dnr: 2017/599-252.

Motionär: Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP).

Anmäldes: 2017-10-19.

Status: Motionen behandlas när skolans lokalbehov fastställts.

Motion angående fritidskort för skolungdomar

Dnr: 2018/37-539.

Motionär: Martin Johansson (SD).

Anmäldes: 2018-01-25.

Status: Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden.

Motion angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”

Dnr: 2018/427-040.

Anmäldes: 2018-11-01.

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter.

Status: Motionen behandlas av samhällsbyggnadsnämnden 
2019-12-12.

Motion om att bygga hyresrätter på Dunkavlemyren

Dnr: 2018/436-294.

Anmäldes: 2018-11-01.

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter.
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Kommunfullmäktige 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2019-10-17.

Motion om att utreda möjlighet till utträde ur SOLTAK AB

Dnr: 2018/437-107.

Anmäldes: 2018-11-01.

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter.

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12.

Motion om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund

Dnr: 2018/517-753.

Anmäldes: 2018/12-13.

Motionär: Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S).

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14.

Motion om beslut att ett nytt kulturhus inte skall uppföras

Dnr: 2018/527-860.

Anmäldes: 2019-01-24.

Motionär: Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP).

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17.

Motion om val av nytt oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Dnr: 2019/39-111.

Anmäldes: 2019-02-21.

Motionär: Gert Kjellberg (TP).

Status: Motionen behandlas när förvaltningsrättens dom i frågan har 
inkommit.

Motion om vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn

Dnr: 2019/70-300.

Anmäldes: 2019-02-21.

Motionär: Benny Halldin (S).

Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2019-10-17.

Motion om att följa reglementet vid val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Dnr: 2019/78-003.

Anmäldes: 2019-02-21.
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Motionär: Rosalie Sanyang (S).

Status: Motionen behandlas när förvaltningsrättens dom i frågan har 
inkommit.

Motion om nybyggnation av ett äldreboende på nordöstra delen av Tjörn

Dnr: 2019/79-738.

Anmäldes: 2019-02-21.

Motionär: Rosalie Sanyang (S).

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17.

Motion om förbud mot passiv insamling utav pengar

Dnr: 2019/133-100.

Anmäldes: 2019-03-21.

Motionär: Martin Johansson (SD).

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12.

Motion om återlämnande och kreditering av inköpt bronsstaty

Dnr: 2019/136-866.

Anmäldes: 2019-03-21.

Motionär: Gert Kjellberg (TP).

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17.

Motion angående solceller på offentliga byggnader

Dnr: 2019/173-225.

Anmäldes: 2019-04-17.

Motionär: Thord Jansson (SD).

Status: Motionen behandlas av Tjörns Bostads AB 2019-12-16. 

Motion om uppdrag till Tjörns Hamnar AB att utreda en ny färja för Åstol, Dyrön, 
Tjörnekalvstrafiken

Dnr: 2019/190-533.

Anmäldes: 2019-04-17.

Motionär: Gert Kjellberg (TP).

Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2019-10-17.
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Motion om regelverk och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn

Dnr: 2019/202-432.

Anmäldes: 2019-05-16.

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter.

Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2019-10-17.

Motion avseende utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet

Dnr: 2019/207-432.

Anmäldes: 2019-05-16.

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter.

Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2019-10-17.

Motion avseende åtgärd mot vattenbrist 

Dnr: 2019/220-432.

Anmäldes: 2019-05-16.

Motionär: Socialdemokraternas ledamöter.

Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2019-10-17.

Motion om att ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
till 10 % av heltid

Dnr: 2019/231-003.

Anmäldes: 2019-08-29.

Motionär: Gert Kjellberg (TP).

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14.

Motion om möjligheterna att kunna ta med sig cykeln på bussen

Dnr: 2019/250-531.

Anmäldes: 2019-03-21.

Motionär: Alma Sibrian (V) och Percy Karlsson (-) vd (V).

Status: Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden.

Motion om hur Tjörns kommuns tillgångar är säkrade i konstruktionen av SOLTAK 
AB

Dnr: 2019/253-107.

Anmäldes: 2019-08-29.
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Motionär: Benny Andersson (S).

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12.

Motion om pausbrygga Södra Hamnen Skärhamn

Dnr: 2019/287-556.

Anmäldes: 2019-09-19.

Motionär: Gert Kjellberg (TP).

Status: Motionen har remitterats till mark- och exploateringsavdelningen.

Motion om krav på suicidprevention i form av hoppskydd på Tjörnbron

Dnr: 2019/290-729.

Anmäldes: 2019-09-19.

Motionär: Rikard Larsson (S).

Status: Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 oktober 2019.
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§237

Redovisning av partistöd för år 2018

2017/614

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av kommunalt partistöd 
för 2018.

Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin 
(partistöd). De partier som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig 
redovisning som visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen 
ska bifogas ett granskningsintyg

Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd (bifogas) som 
bland annat behandlar frågan om redovisningens innehåll.

Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter 
räkenskapsåret (1 januari – 31 december). 

Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp om 
partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen 
ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.

Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma att besluta 
att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt 
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål. 

Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med det 
årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande räkenskapsåret. 
Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den  31 december före räkenskapsåret.

Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2018 har ingivit 
redovisningar.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 166 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 19 september 2019
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12,
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.

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

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§238

Förslag till sammanträdesdagar 2020 för Kommunfullmäktige

2019/286

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
för 2020 enligt upprättat förslag:

23 januari
20 februari
19 mars
16 april
14 maj
11 juni
17 september
15 oktober
12 november
10 december

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2020 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Sammanträdesdagarna är avstämda gentemot regionfullmäktige och 
regionstyrelsens fastställda sammanträdesdagar.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 167 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 19 september 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-15,
Förslag på sammanträdesdagar 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§239

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2019

2019/312

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

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 31:a augusti uppgår till +14,2 mkr. 
Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till 
4,9 mkr. Resultatet för samma period föregående år var 15,1 mkr.

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om + 0,3 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om + 5,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på 
-4,7 mkr. Prognosen kommer dock sannolikt behöva justeras i och med pågående 
planering inför att införa en resultatregleringsfond för över- och underskott inom de 
avgiftsfinansierade verksamheterna VA och Avfall.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 168 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 164 den 19 september 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-26,
Delårsrapport Tjörns kommun 2019-08-31.

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

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:
1. Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti.
2. Omedelbart ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan att 

minska den centrala förvaltningens kostnader på årsbasis med 10 %.
3. Handlingsplanen skall redovisas till Kommunfullmäktige senast under december 

mötet 2019.
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Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Benny Halldins 
(S) förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) och Bo 
Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) och Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag.

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

Martin Johansens (L) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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§240

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret 
2018

2019/234

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret 
2018.

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 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
Stiftelsen Säbygården har 2019-05-23 inkommit med verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse för 2018. Utsedd lekmannarevisor tillstyrker att 
stiftelsens verksamhet godkänns och att stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsårets 2018.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 169 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 174 den 19 september 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-11,
Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§241

Arvode för vigselförrättare

2019/324

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Arvode för vigselförrättare ska motsvara en timme av Tjörns kommuns 
fastställda sammanträdesersättning, 350 kronor.

2. Genomförd vigsel ska kunna styrkas i samband med begäran om ersättning.

Sammanfattning
Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. I dagsläget har Tjörns 
kommun nio vigselförrättare. Som vigselförrättare har man ingen rätt att ta ut en 
avgift från brudparet. Man ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel 
och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Som vigselförrättare kan du 
begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än 
den som kommunen erbjuder. Man får inte ta ut en högre ersättning från paret än de 
faktiska resekostnaderna.

Ersättningen som utgår från Länsstyrelsen är i dagsläget låg utifrån det arbete som 
vigselförrättare oftast lägger ner. Vigselförrättarens främsta uppgift är att utföra 
vigselceremonin men många gånger bistår man även med tal, psalmer och musik. 
Dessutom tillkommer administrativt arbete i efterhand. Med den bakgrunden 
föreslås Tjörns kommun fastställa ett arvode för vigselförrättare som motsvarar en 
timmes sammanträdesersättning, 350 kronor. Detta är utöver det arvode som 
Länsstyrelsen utger. 

Ärendet har tagits upp i arvodesberedningen 2019-08-22 där man beslutade 
följande:

”Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Arvode för vigselförrättare ska motsvara en timme av Tjörns kommuns 
fastställda sammanträdesersättning, 350 kronor.

2. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2019-07-01.”

Inför kommunstyrelsens behandling föreslogs även ett tillägg till beslutet i form av 
krav på att kunna styrka vigseln, vid begäran om ersättning.

Kommunstyrelsen behandlade frågan 2019-10-03 där följande förslag förelåg:

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
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1. Arvode för vigselförrättare ska motsvara en timme av Tjörns kommuns 
fastställda sammanträdesersättning, 350 kronor.

2. Genomförd vigsel ska kunna styrkas i samband med begäran om ersättning.

3. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2019-07-01.”

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla punkt ett och två i förslaget, punkt tre utgick 
inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 171 den 3 oktober 2019,
Arvodesberedningen den 22 augusti 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§242

Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026

2019/215

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för folkhälsa och social hållbarhet 
2019-2026.

Sammanfattning
Enligt samverkansavtal med västra hälso-och sjukvårdsnämnden ska arbetet med 
folkhälsa och social hållbarhet utgå från en långsiktig plan med framtagna 
behovsbilder och prioriteringar. Den senaste folkhälsoplanen upphörde att gälla 
2018 och enligt både samverkansavtal med regionen och enligt budget för 2019 för 
kommunledningskontoret ska en strategi för folkhälsa och social hållbarhet tas 
fram. 

Ändringar med hänsyn till remissvar:

Svar och ändringar med hänsyn till Kultur och fritidsnämndens remissvar

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt remissvar påpekat att strategin fokuserar på 
risker istället för möjligheter. I avsnitt 5.3.1 lägesbild har det utvecklats vad för 
möjligheter det finns i Tjörns kommun att uppnå en god hälsa. Vidare har Kultur 
och fritidsnämnden påpekat att strategin saknar koppling till forskning i relation till 
kultur och fritid. Denna kommentar har uppmärksammats och anses att strategin 
redan fångar detta i sin helhet. I avsnitt 2.1. Hälsans bestämningsfaktorer som är 
forskningsbaserat visar tydligt vad det är som påverkar hälsan och dess utveckling. 
Här inkluderas samhällsarenor som kultur och fritid. I avsnitt 5.3.2. har det gjorts ett 
tillägg (se rödmarkering)…”Utifrån beskrivna regionala och lokala styrdokument 
där riktlinjer för folkhälsoarbetet beskrivs, den lokala lägesbilden samt forskning 
om hälsans bestämningsfaktorer (avsnitt 2.1) kommer Tjörns kommuns 
folkhälsoarbete under perioden 2019-2026 satsa på följande områden…”

Kultur och fritidsnämnden påpekar ytterligare att vikten av att dels arbeta
förebyggande, dels uppsökande för att även nå grupper som inte
vanligtvis söker sig till kultur- och fritidsaktiviteter saknas. Detta 
beskrivs tydligt i strategin då den generellt utgår från att fånga upp de 
grupperna som löper störst risk för ohälsa. Men detta har förtydligats 
ytterligare i avsnitt 5.3.2. I prioriterade områden för folkhälsa….”Tjörns 
kommun ska i allt folkhälsoarbete ta hänsyn till de grupper som har 
störst risk för ohälsa och öka deras förutsättningar för att utveckla en 
god hälsa”. Även i avsnitt 5.4. tydliggörs det under ”Förebyggande 
på rätt nivå” att vi ska arbeta utifrån principen proportionell 
universalism, vilket innebär att alla ska kunna nås av insatser men i 
olika form och intensitet utifrån sina behov. 
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Ytterligare kommentar från Kultur och fritidsnämnden är att det krävs en tydligare 
förklaring av vad ”det tidiga livet” innebär i avsnitt 5.3.2 Detta har gjorts genom att 
beskriva att det gäller insatser till föräldrar och barn från 0- skolålder. ”Kunskap 
kompetens, utbildning” har även lagts till där regionens mål ”kraftsamling för 
fullföljda studier” ligger under, som vi enligt avtalet med regionen måste ha med. 
Detta hade i tidigare version av strategin fallit bort. 

Vidare menar Kultur och fritidsnämnden att fokus för fysisk och psykisk hälsa ska 
vara främjande och förebyggande. Detta tydliggör strategin i avsnitt 5.4 Principer 
för folkhälsoarbetet. Här står tydligt att fokus i folkhälsoarbetet ska vara 
förebyggande och främjande. 
 
Kultur och fritidsnämnden har även påpekat att det bör tilläggas att unga 
ska vara en prioriterad grupp gällande delaktighet och inflytande. 
Detta har lagts till i avsnitt 5.3.2 prioriterade område för folkhälsa.

Ytterligare kommentar från kultur och fritidsnämnden är att 
jämställdhetsarbete ska lyftas från sitt sammanhang vilket det har gjorts 
och nu ligger som ett eget prioriterat område under avsnitt 5.3.2 där 
intersektionalitet ska genomsyra hela folkhälsoarbetet för att främja en 
jämlik hälsa och att ytterligare lyfta de grupper som har störst risk för 
ohälsa.  

Till sist ges en kommentar till bilder som inte är kommunens egna. 
ANDT bilden har tagits bort och kommer istället ingå i handlingsplan för 
ANDT. Angående preventionstriangeln är den allmänt vedertagen men 
exakt den bilden som är använd i Strategin är hämtad från region Örebro 
län för att den gav en tydlig beskrivning på varje nivå. 

Svar och ändringar med hänsyn till Samhällsbyggnadsnämndens 
remissvar 
Samhällsbyggnadsnämnden har påpekat i sitt remissvar att man vill se 
tydlig koppling till den ordinarie budgetprocessen. Detta bör inte göras i 
strategin för folkhälsa och social hållbarhet utan istället tydliggöra en
process för hur nämnderna ska hantera och integrera alla kommunens 
strategier i den ordinarie budgetprocessen. 

Svar och ändringar med hänsyn till Socialnämndens remissvar
Socialnämnden önskar ett tillägg om att sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter, SRHR ska integreras i strategin för folkhälsa och social 
hållbarhet. Detta tillägg har gjorts under avsnitt 
4.2. SRHR. Samt i avsnitt 5.3.2 prioriterade mål för folkhälsa. 

Andra ändringar
I diskussion med kommunledningskontoret har strategin kortats ner för 
att det ska vara enklare att ta till sig och jobba med den. 
Sammanfattningen i början har tagits bort och så även bilderna och text 
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gällande Tjörns kommuns styrmodell, då den återfinns i 
budgetdokumentet och behöver inte upprepas i denna 
strategi. 

Även modell för målstruktur för folkhälsoarbetet har tagits bort 
då detta redan beskrivs tydligt i texten och behöver ingen modell.

Slutligen har även modell över folkhälsans styrning tagits bort då det 
också beskrivs tillräckligt tydligt i texten plus att den innehöll 
grupper på tjänstepersonnivå som kan komma att ändras med tiden och 
som inte har betydelse för en övergripande strategi.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 170 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172 den 19 september 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-09,
Förslag Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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§243

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter om att bygga 
hyresrätter på Dunkavlemyren

2018/436

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till 
tjänsteutlåtande 2019-09-12.

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

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

Motionens innehåll

”Bakgrund

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

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

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna  

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

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
tjänsteutlåtande den 12 september 2019: 
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”Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tjörns 
Bostads AB bör byggas hyresrätter på Dunkavlemyren, som ligger bakom 
kommunhuset i Skärhamn. 

I det kommande beslutet om markanvisning är TBAB välkomna att lämna in en 
ansökan som alla andra aktörer. Huruvida de får en direktanvisning på grund av sin 
status som kommunalt bolag eller inte är upp till det kommunfullmäktige som sitter 
vid den tidpunkten att besluta. TBAB har också möjligheten att ansöka om 
direktanvisning innan kommunen väljer att gå ut med en markanvisningstävling.

TBAB har i styrelsebeslut TBAB §11/2019-03-20 meddelat att de ställer sig positiv 
till hyresrätter på Dunkavlemyren. 

Det är inte ovanligt att vid markanvisningar erbjuda de som bygger hyresrätter ett 
lägre pris för marken just för att uppmuntra byggande av hyresrätter och göra det 
ekonomiskt genomförbart. Då är ett kommunalt bolag fördelaktigt för att 
kommunen inte behöver oroa sig för att exploatören omvandlar hyresrätterna till 
bostadsrätter för att maximera sin vinst på projektet. 

Att bygga allmännyttiga hyresrätter på sådana attraktiva lägen som Dunkavlemyren 
gör dock att den höga markkostnaden som åtföljer närhet till och utsikt över havet 
gör hyresrätterna onödigt dyra om syftet med allmännyttan är att skapa boenden 
med rimliga hyror för låg- och medelinkomsttagare.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 164 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 168 den 19 september 2019,
Kommunfullmäktige, § 161 den 1 november 2018. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12,
Motion från Socialdemokraternas ledamöter,
Remissvar TBAB.

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

Benny Andersson (S), Gert Kjellberg (TP), Alma Sibrian (V) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) förslag väljs.
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§244

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om uppdrag till Tjörns 
Hamnar AB att utreda en ny färja för Åstol-, Dyrön- och 
Tjörnekalvstrafiken

2019/190

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Notera informationen avseende utredningsuppdraget kopplat till färjetrafiken och 
konstatera att styrelsen för Tjörns Hamnar AB i beslut den 13 maj 2019 gett tf 
VD i uppdrag att tillsammans med ägaren ta fram förutsättningar för underlag till 
bolagets roll i framtida färjetrafik inom Tjörns kommun.

2. Motionen är 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. Ärendet 
avseende färjetrafiken i stort har dock påverkan på barn och bedöms ha positiva 
konsekvenser utifrån tillgänglighetsperspektiv och miljöaspekter.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om uppdrag till Tjörns Hamnar AB att 
utreda en ny färja för Åstol-, Dyrön- och Tjörnekalvstrafiken.

Motionens innehåll

”Tjörns kommun äger i dag färjorna Hakefjord samt Tjörn. Båda färjorna är gamla 
och det finnes behov att utreda möjligheterna för att införskaffa en ny modern färja 
som klarar ambulanstransporter och miljökrav etc. Västtrafik kommer att gå ut med 
ny upphandling av färjetrafiken och Tjörns kommun måste som ägare till färjorna 
tillse att en ny färja som klarar nya krav kan införskaffas.

Det är min åsikt att uppdrag kan ges till Tjörns Hamnar AB att utreda 
förutsättningar och möjligheter att införskaffa ett nytt ändamålsenligt fartyg. 
Utredningen skall innefatta konsekvenser om Tjörns kommun skall vara ägare till 
det nya fartyget samt konsekvenser om Tjörns Hamnar AB skall vara ägare.

Utredning skall även innefatta att bolaget för dialog med Västtrafik om ett nytt 
fartygs miljöpåverkan, säkerhet, passagerarkapacitet etc. och i vad övrigt Västtrafik 
har för krav på ett nytt fartyg.

Fullmäktige föreslås besluta följande:

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Tjörns Hamnar AB att utreda
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förutsättningar för att införskaffa en ny ändamålsenlig färja för Åstol,

Dyrön, Tjörnekalv trafiken.

2. Att Tjörns Hamnar AB redovisar ekonomiska konsekvenser om Tjörns kommun 
eller om bolaget är ägare till en ny färja.

3. Att Tjörns Hamnar AB undersöker de krav på fartyg som uppstår vid en 
förnyelse av avtal med Västtrafik.

4. Att Tjörn Hamnar AB i denna utredning även redovisar förutsättningar

för att kunna nyttja nuvarande färjor vid ett nytt avtal med Västtrafik.

5. Att Tjörns Hamnar AB ges i uppdrag att skyndsamt sammanställa

utredningen och återrapportera denna till fullmäktige”

Förvaltningens kommentar till motionen

Färjan M/S Hakefjord ägs av Tjörns kommun och är huvudfärja på den linje som 
trafikerar Rönnäng-Tjörnekalv-Åstol- Dyrön och M/S Tjörn är reservfärja. Det är 
idag Tjörns Hamnar (THAB) som driver färjetrafiken. En arbetsgrupp bildades 
våren 2017 med uppdraget att belysa ägandeformer, funktion och ansvar för ny 
färja. Arbetsgruppens uppdrag, genomlysning och sammanställning utifrån ett 
brukarperspektiv av bl a funktion, ägande och ansvar anses genomfört.

De aktiviteter som genomförts i arbetet är bla:

- dialog med boende på öarna om förväntningar och behov

- definition av intressenter och deras ansvar

- dialog med Västtrafik

- möjlighet till resurser via Regional infrastrukturplan

- inspel från arbetet med Transportstrategi

- belyst ekonomiska aspekter av ägandeformer

- belyst juridiska aspekter av ägandeformer

- omvärldsanalys 

Under 2019 har flertalet skrivelser inkommit till kommunstyrelsen avseende 
färjetrafiken på Tjörn vilket har lett till att frågeställningar från den tidigare 
utredningen har aktualiserats. Arbetsutskottet beslutade 2019-05-16 att uppdra åt 
förvaltningen att i samråd med Tjörns Hamnar AB ta fram underlag inför politiskt 
beslut som ska gälla vid ny upphandling av färjetrafiken.

Med den bakgrunden anser förvaltningen att motionens intentioner är uppfyllda och 
ryms inom arbetsutskottets uppdrag. Motionen föreslås därmed vara besvarad.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 165 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 169 den 19 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 144 den 22 augusti 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 119 den 16 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 226 den 16 november 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12,
Motion den 18 april 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

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

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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§245

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

2019/146

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästkommande 
sammanträde för att möjliggöra en mer utförlig debatt än vad som är möjligt vid 
dagens sammanträde.

Sammanfattning
Christy Whiddon (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om årskurs 6 flytt tillbaka till låg- och 
mellanstadieskolorna.

Interpellationens innehåll

”Den 6 september 2018 tog KS detta beslut:

”Framtida skolstruktur

2017/355

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Befintliga låg-, mellan-, och högstadieskolor ska vara kvar.
2. Erforderliga utredningar avseende lokalbehov ska genomföras.
3. Årskurs sex ska flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna.
4. Som en konsekvens av ovanstående behöver planering av ny förskoleetablering
genomföras.”

Två olika reservationer inlämnades mot detta beslut av M och MP, respektive S.

1. När exakt ska alla årskurs 6 flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna, enligt 
punkt 3 i beslutet?
2. Hur mycket kommer detta flytt att kosta?
3. Hur ska denna flytt finansieras, och exakt hur mycket har KS budgeterat för att 
finansiera deras beslut??”

Martin Johansen (L) har lämnat in ett svar enligt följande:

”Svaret på Christy Whiddons interpellation är som följer:
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1. Kommunfullmäktige har 2016-06-16 § 128, delegerat till barn- och 
utbildningsnämnden att fatta beslut avseende årskurs 6 placering. Punkt 3 i 
beslutet utgör utredningsförutsättning för punkt 2 i kommunstyrelsens beslut om 
utredning av skolans framtida behov av lokaler.

2. I utredningen om skolans framtida behov av lokaler, beskrivs olika behov 
utifrån nuvarande skolstruktur, med förutsättningarna att åk 6 återförs till 
mellanstadiet.  Många delar påverkar och skall samspela för att skapa bra 
lärmiljöer för eleverna, en attraktiv arbetsplats för pedagogerna och en 
långsiktigt god ekonomisk hushållning. Det ny-, om- tillbyggnadsbehov som 
redovisas i rapporten är en mycket översiktligt beräknad kostnad på drygt 600 
Mkr. Då beaktas inte konsekvenser för driftekonomi i skolverksamheten med 
bibehållen skolstruktur.  

3. Underlaget i utredningen om skolans framtida behov av lokaler har bearbetats i 
en behovsanalys och kommer på sikt att redovisas i en långsiktig 
lokalförsörjningsplan som kommer att ligga som grund i de kommande årens 
budgetarbete och investeringsplan.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 138 den 17 april 2019.

Beslutsunderlag
Interpellation den 21 mars 2019,
Svar på interpellation den 10 maj 2019.
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§246

Anmälan av interpellation från Christy Whiddon (S) ställd till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om ny 
förskola i Skärhamn

2019/332

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Christy Whiddon (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om ny förskola i Skärhamn.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 

Den 13 juni 2019 beslöt kommunfullmäktige att:

”bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn”

Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:

1. Vilka krav ställer Barn- och utbildningsnämnden på en tomt för en ny 
förskoletablering?

2. Vilka krav ställer Barn- och utbildningsnämnden på utemiljön vid ny 
förskoletablering?

3. Vilka krav ställer Barn- och utbildningsnämnden på utelekytornas storlek per 
barn vid en ny förskoletablering?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 2 oktober 2019.
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§247

Revisionsrapport: Granskning av lokalförsörjningsprocessen

2019/336

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Notera informationen. 
2. Överlämna rapporten till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en granskning av lokalförsörjningsprocessen i kommunen. Rapporten överlämnas 
till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
Följebrev den 7 oktober 2019, 
Granskning av lokalförsörjningsprocessen.
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§248

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:

Slutligt beslut i mål nr 8534-19, fråga om överklagbart beslut avseende 
bevattningsförbud

Överklagat beslut
Kommunchefens i Tjörns kommuns beslut 2019-07-01:

Kommunchefen i Tjörns kommuns beslutade efter ett arbetsmöte den 1 juli
2019 att införa bevattningsförbud i Tjörns kommun.

Förvaltningsrättens avgörande:

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Dom i mål nr 298-18 laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende val av 
ledamot i SOLTAK AB

Överklagat beslut
Kommunfullmäktige i Tjörns kommuns beslut 2017-12-14, § 207:

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun har beslutat att välja Ann-Britt
Svedberg till ledamot i styrelsen för SOLTAK AB.

Förvaltningsrättens avgörande:

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 239 
Delårsbokslut 

  

           

 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) 1  1        

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

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

1  1        

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1 1         

    Martin Tellblom    (-) fd (m) 1  1        

     Kerstin Möller      (-) fd (m) -          

9.  Robert Bull  (c) -          

10.  Georg Strömbom (c) 1 1         

       Frank Holvik (c) 1 1         

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1         

12. Benita Nilsson (l) 1 1         

13. Gun Alexandersson Malm (l) -          

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1         

15. Inga-Lill Hast (l) 1 1         

16. Peter Andersson (l) 1 1         

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      Lennart Rosén (l) 1 1         

      Hans Kristensson (l) x          

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        
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 239                             

 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) -          
      

      Anette Johannessen (s) 1  1        

      Oscar Andersson (s) -          

      Birgitta Bengtsson (s) 1 (from § 240)          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) -          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 1         

30. Percy Karlsson (v) -          

 Tuula Visala Karlsson (v) -          

 Thomas Collberg (v) 1 1         
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

-    
  

    

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1         

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) 1 1         

      Elisabeth Halvors (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) x          

 Jenn Johansson (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: 
40 (41 from 

§ 240) 24 16        
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