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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§249

Val av protokollsjusterare

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnemar Olsson (L) och Rikard Larsson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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§ 250

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Martin Tellblom (-) fd (M)
- Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om vatten från Göta älv
- Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om solpark
- Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om energioptimering inom 

byggnation
- Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i Vallhamn
- Begäran om entledigande från Alma Sibrian (V) från uppdraget som ledamot i 

arvodesberedningen
- Val av ledamot i arvodesberedningen (V)
- Val av ersättare i förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund 

(S)

Utgår:

- Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
- Val av ersättare i Tjörns hembygdsförening (S)
- Val av ersättare i socialnämnden (S)
- Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om vattensituationen
- 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

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att följande ärenden ska utgå från dagens 
sammanträde:

- 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
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendena ska kvarstå på dagordningen eller utgå från dagens 
sammanträde. Ordförande finner att ärendena ska kvarstå på dagordningen. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendena ska behandlas på dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendena ska utgå från dagens sammanträde.

Omröstningsresultat
0 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
33 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
7 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Ärendena 26-28 utgår från dagens sammanträde (enligt Benny Anderssons (S) 
förslag).
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§251

Underrättelse om valbarhetshinder för Martin Tellblom (-) fd (M)

2019/356

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Notera till protokollet att Martin Tellbloms (-) fd (M) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige upphört 2019-10-30.

2. Notera till protokollet att Martin Tellbloms (-) fd (M) uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden upphör från dagens datum 2019-11-14.

3. Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har 2019-10-30 uppmärksammat kommunen om att det föreligger 
valbarhetshinder för Martin Tellblom (-) fd (M). Om en förtroendevald upphör att 
vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av 
kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag
Underrättelse om valbarhetshinder för Martin Tellblom (-) fd (M) 2019-10-30.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§252

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

2019/345

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

Sammanfattning
Anders Backensved (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 17 oktober 2019.
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§253

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (MP)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Olle Wängborg (MP) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden.

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

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 252 den 14 november 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Wängborg (MP) föreslår Olle Wängborg (MP) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden.
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§254

Begäran om entledigande från Benny Andersson (S) från uppdraget 
som ledamot i förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens 
kommunalförbund

2019/380

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Benny Andersson (S) från uppdraget som ledamot i 
förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 6 november 2019.
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§255

Val av ledamot i förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (S)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rosalie Sanyang (S) till ledamot i förbundsfullmäktige 
för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund. Fyllnadsval ska 
därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 254 den 14 november 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Rosalie Sanyang (S) som ledamot i förbundsfullmäktige 
för Göteborgsregionens kommunalförbund.
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§256

Val av två representanter till äggarråd för Renova AB/Renova Miljö 
AB

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Martin Johansen (L) och Rosalie Sanyang (S) som 
Tjörns kommuns representanter till ägarråd för Renova AB/Renova Miljö AB för 
mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Tjörns kommun ska utse två representanter till ägarråd för Renova AB/Renova 
Miljö AB för mandatperioden 2019-2022. Tidigare har Martin Johansen (L) samt 
Benny Andersson (S) representerat kommunen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Gunnemar Olsson (L) avger valberedningens 
nominering: Martin Johansen (L) och Rosalie Sanyang (S).
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§257

Partistöd för 2020

2019/298

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska utbetalas enligt 
nedanstående.

Socialdemokraterna 145 990:-
Moderaterna 130 880:-
Liberalerna 100 660:-
Tjörnpartiet  85 550:-
Sverigedemokraterna 70 440:-
Kristdemokraterna 55 330:-
Centerpartiet   40 220:-
Miljöpartiet   40 220:-
Vänsterpartiet 40 220:-

Sammanfattning
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistödet. 

Det totala partistödet som uppgår till 15 x prisbasbeloppet och reduceras med 
grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. Resterande belopp, mandatstödet, 
fördelas därefter med totala antalet mandat i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 184 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 192 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-09,
Regler för kommunalt partistöd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom (C), Martin Johansson 
(SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Gert Kjellberg (TP) och Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att Moderaterna ska få samma partistöd som Tjörnpartiet (85 550 kronor).
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras 
förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag.
Nej-röst för Gert Kjellberg (TP) och Benny Anderssons (S) förslag.

Omröstningsresultat
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
2 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs.
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§258

Taxa för utebliven avbokning av specialtransport (taxi)

2019/238

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att klargöra:

- gällande avtal med Västtrafik

- ekonomiska konsekvenser för kommun och enskild

- aktuella målgrupper samt antal

- förutsättningar att driva specialtransporter i egen regi

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-23 § 59, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att vid utebliven avbokning av specialtransport (taxi) 
faktureras vårdnadshavare 500 kronor/utebliven avbokning. 

Tjörns kommun har elever som har rätt till specialtransport (taxi) till och från 
grundskola samt gymnasium. Dessa transporter är schemalagda och vid sjukdom 
eller av annan anledning specialtransporten inte ska nyttjas, måste vårdnadshavaren 
avboka taxin, en timma innan hämtning. 

Avbokar inte vårdnadshavaren taxin debiteras Tjörns kommun för kostnaden. I 
dagsläget ser förvaltningen en ökad kostnad för detta. För 2019 beräknas kostnaden 
uppgå till 100 000 kronor för utebliven avbokning.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Dock bör datum då 
faktureringen gäller fr.o.m ändras till 2020-01-01.

Ajournering
Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl. 19:45 – 20:05.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 193 den 17 oktober 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 59 den 23 maj 2019.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-05-09.

Förslag till beslut på sammanträdet
Maud Hultberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
klargöra:

- gällande avtal med Västtrafik
- ekonomiska konsekvenser för kommun och enskild
- aktuella målgrupper samt antal
- förutsättningar att driva specialtransporter i egen regi

Björn Möller (-) fd (M), Alma Sibrian (V), Gert Kjellberg (TP), Christy Whiddon 
(S), Gunnemar Olsson (L), Martin Johansen (L), Benny Andersson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Maud Hultbergs (S) förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med Maud Hultbergs (S) förslag.
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§259

Revidering av aktieägaravtal SOLTAK AB

2019/307

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Reviderat aktieägaravtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB enligt 
upprättat förslag 2019-06-05 godkänns. 

2. Aktieägaravtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och av 
kommunchefen.

 
3. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK 

AB att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1 ovan. 

4. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkten 1 ovan, 
fattas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

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
SOLTAK AB ägs av Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun, Tjörns 
kommun och Kungälvs kommun. Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- 
och servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och 
ekonomiadministration, IT-drift och support.

Ärendet avser revidering av aktieägaravtal för SOLTAK AB. Samtidigt föreslås 
revidering av bolagsordning och ägardirektiv. Revideringarna är initierande av 
bolagets styrelse och syftar till att SOLTAK AB ska ges ökade möjligheter att 
bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Avsikten med revideringarna är vidare att SOLTAK AB ska stärka sin ekonomi och 
minska sårbarheten ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Det har vidare tydliggjorts att SOLTAK AB ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas 
efter samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.  

Förslag till revideringar i aktieägaravtalet har utarbetats enligt följande.

Punkterna 5.4 och 9.2 i aktieägaravtalet innehåller bestämmelser angående 
ekonomisk reglering av förluster i SOLTAK AB:s verksamhet. Det föreslås att 
aktieägaravtalet tydliggörs på sätt att SOLTAK AB ska tillse att bolaget ska ha full 
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kostnadstäckning för verksamheten genom de avtal som tecknas med 
ägarkommunerna. 

I punkten 9.1 i aktieägaravtalet reglerar finansiering av bolagets verksamhet. 
Verksamheten ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital och genom 
egengenererade medel. Debiteringen ska baseras på självkostnadsprincipen och ett 
administrativt påslag. Det föreslås att självkostnadsprincipen tydliggörs på sätt att 
samtliga kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från 
företagsekonomisk synpunkt ska läggas till grund för självkostnadsberäkningen.

I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar samt uppdateringar av 
laghänvisningar med anledning av den nya kommunallagen (2017:725).

Rättslig bedömning
Aktieägaravtalet är ett avtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB och reglerar 
ägarnas inbördes förhållanden. Det finns inget lagkrav om att det måste finnas ett 
aktieägaravtal. Det står ägarkommunerna i princip fritt att i aktieägaravtalet reglera 
det som parterna önskar med de begränsningar som följer avtalslagens (1915:218) 
och kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Ändringar i avtalet förutsätter att 
ägarkommunerna kommer överens därom genom beslut i kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommun. Aktieägaravtalet ska beslutas (noteras) på bolagsstämman 
i SOLTAK AB. 

Den rättsliga bedömningen är att föreslagna revideringar är i enlighet med 
aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig 
lagstiftning.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 186 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 195 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Kungälvs 190905 § 209,
Förslag till reviderat aktieägaravtal SOLTAK AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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§260

Revidering av bolagsordning SOLTAK AB

2019/308

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Reviderad bolagsordning för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 
godkänns.

2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK 
AB att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1 ovan. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkten 1 ovan, 
fattas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

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
SOLTAK AB ägs av Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun, Tjörns 
kommun och Kungälvs kommun. Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- 
och servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och 
ekonomiadministration, IT-drift och support.

Ärendet avser revidering av bolagsordningen för SOLTAK AB. Samtidigt föreslås 
revidering av aktieägaravtalet och ägardirektivet. Revideringarna är initierande av 
bolagets styrelse och syftar till att SOLTAK AB ska ges ökade möjligheter att 
bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Avsikten med revideringarna är vidare att SOLTAK AB ska stärka sin ekonomi och 
minska sårbarheten ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Det har vidare tydliggjorts att SOLTAK AB ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas 
efter samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.

Förslag till revideringar i bolagsordningen har utarbetats enligt följande.

Av 17 § i bolagsordningen framgår vilka beslut som ska fattas av bolagsstämman, 
däribland fastställande av budget (p. 2), köp och förvärv m.m. överstigande 1 mkr 
(p. 8) samt upptagande av lån överstigande 1 mkr samt ställande av säkerhet (p. 9). 
Det föreslås att dessa punkter stryks och att besluten följaktligen framöver fattas av 
styrelsen i SOLTAK AB istället för av bolagsstämman. Bolagets budget ska 
emellertid upprättas i samråd med ägarkommunerna enligt ägardirektivet (p 5), se 
ärende med revidering av ägardirektivet.
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I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar samt uppdateringar av 
laghänvisningar med anledning av den nya kommunallagen (2017:725).

Rättslig bedömning
I 3 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551) regleras vad som måste finnas med i en 
bolagsordning.  Det finns inte något hinder mot att ta in andra föreskrifter i 
bolagsordningen än de som anges i denna bestämmelse. Sådana föreskrifter får 
emellertid inte strida mot reglerna i aktiebolagslagen eller mot någon annan lag eller 
författning och inte heller vara sinsemellan motstridiga. Enligt 3 kap 4 § 
aktiebolagslagen ska ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Av 
22 § i gällande bolagsordning för SOLTAK AB framgår att bolagsordningen inte 
får ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

Den rättsliga bedömningen är att föreslagna revideringar är i enlighet med 
aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig 
lagstiftning.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 187 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Kungälvs 190905 § 209,
Förslag till reviderad bolagsordning SOLTAK AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§261

Revidering av ägardirektiv SOLTAK AB

2019/309

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Reviderat ägardirektiv för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 
godkänns.

 
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK 

AB att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1 ovan. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkt 1 ovan, fattas 
av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

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
SOLTAK AB ägs av Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun, Tjörns 
kommun och Kungälvs kommun. Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- 
och servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och 
ekonomiadministration, IT-drift och support.

Ärendet avser revideringar av ägardirektivet för SOLTAK AB. Samtidigt föreslås 
revideringar av bolagsordningen och aktieägaravtalet.  Revideringarna är initierande 
av bolagets styrelse och syftar till att SOLTAK AB ska ges ökade möjligheter att 
bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Avsikten med revideringarna är vidare att SOLTAK AB ska stärka sin ekonomi och 
minska sårbarheten ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Det har vidare tydliggjorts att SOLTAK AB ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas 
efter samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.

Förslag till revideringar i ägardirektivet har utarbetats enligt följande.

Punkten 5 i ägardirektivet reglerar SOLTAK AB:s ekonomiska förhållanden. Det 
föreslås att punkten tydliggörs avseende grunden för självkostnadsberäkningen som 
redovisas i ärende med förslag till revidering av Aktieägaravtalet (p. 9.1.). Vidare 
tydliggörs att budgeten ska upprättas i samråd med ägarkommunerna. Budgeten ska 
fullt ut täcka bolagets samtliga kostnader och de tjänster som tillhandahålls. 
Ägarkommunerna kommer inte att täcka upp förluster om budgeten är 
underfinansierad. Därutöver har i p. 4 lagts till att SOLTAK AB ska tillse att 
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tillhandahållna tjänster ska uppfylla gällande lagkrav såsom exempelvis 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), GDPR och annan tillämplig 
dataskyddslagstiftning. Det föreslås även tillägg för att kvalitetssäkra 
internkontrollen i p. 7.5.

I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar samt uppdateringar av 
laghänvisningar med anledning av den nya kommunallagen (2017:725).

Rättslig bedömning
Syftet med ägardirektivet för SOLTAK AB är att möjliggöra en aktiv styrning av 
bolaget. Utöver detta generella ägardirektiv kan ägarkommunerna ge direktiv till 
SOLTAK AB genom särskilda beslut. Det finns inget lagkrav om att det måste 
finnas ägardirektiv. Ändringar i ägardirektivet beslutas av kommunfullmäktige i 
ägarkommunerna. Genom att ägardirektivet därefter beslutas av bolagsstämman blir 
direktivet även gällande för bolagets styrelse.

Den rättsliga bedömningen är att föreslagna revideringar är i enlighet med 
aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig 
lagstiftning.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 188 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 197 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Kungälvs 190905 § 209,
Förslag till revidering av ägardirektiv SOLTAK AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§262

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund

2019/339

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund.

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
Förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund har tagit fram ett 
förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. 
Revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet genom att 
regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av den 
nya kommunallagen samt en mindre revidering rörande hantering av 
medelshanteringpolicy. Förslaget till reviderad förbundsordning har skickats till 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigeförsamlingar för fastställande.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 189 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 198 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige 2019-06-18,
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§263

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 2 2019

2019/326

Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att information om rapporten lämnats.

Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 2 2019 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS.

Kommunen hade 10 ej verkställda beslut att rapportera. 8 gällde permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, 1 gällde kontaktperson enligt SoL, 1 gällde 
kontaktperson enligt § 9.4 LSS. 

Beslutsdatum 2018-02-21 (beslutet verkställt, men verkställigheten avbröts 2019-
01-31), 2018-12-04, 2018-12-14, 2018-12-17, 2019-01-22, 2019-02-05, 2019-02-
13, 2019-02-19, 2019-03-26, samt 2019-03-26.

Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 
§ eller 5 kap 7 § SoL att rapportera in, samt 6 ärenden gällande permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL som avslutats av annan anledning. 

Fördelning för kön: 11 kvinna, 6 man. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 191 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 201 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-08-26.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansen (L), Robert Johansson (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§264

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 är besvarad.

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:

1. Kommunfullmäktige har 2016-06-16 § 128, delegerat till barn- och 
utbildningsnämnden att fatta beslut avseende årskurs 6 placering. Punkt 3 i 
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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, § 245 den 17 oktober 2019,
Kommunfullmäktige, § 138 den 17 april 2019.

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

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§265

Svar på 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 är besvarad.

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?”

Gunnemar Olsson (L) har lämnat in ett svar enligt följande:

”Tack för frågorna som åtminstone för mig i mitt sökande efter svar visar upp ett 
med svenska mått mätt förvånansvärt oreglerat område.

Ett krav är i den bemärkelse jag använder ”ett beslutat villkor” som ska uppfyllas 
annars ska ett undantag från kravet beslutas.

I den bemärkelsen har jag inte funnit några krav varken i fråga 1, 2 eller 3.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 246 den 17 oktober 2019.
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Beslutsunderlag
Interpellation den 2 oktober 2019,
Svar på interpellation den 10 november 2019.
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§266

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om återlämnande och 
kreditering av inköpt bronsstaty

2019/136

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
utreda, tillsammans med den kommunala revisionen, om kultur- och fritidsnämnden 
har missbrukat fullmäktiges beslut från 2010 om investeringar av allmän konst.

Reservation
Martin Johansen (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas 
sist i paragrafen.

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om återlämnande och kreditering av 
inköpt bronsstaty. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att den staty 
som inköptes i oktober 2018 för 470 000 kronor skall återlämnas samt att 
köpesumman krediteras av säljaren.
2. Att kommunstyrelsen tillser att berörd nämnd genomför vad fullmäktige beslutat 
i fråga om att återlämna samt att få ovan nämnda staty krediterad.
3. Att kommunstyrelsen senast på kommunfullmäktiges sammanträde i maj-2019 
redovisar återlämnandet.”

Förvaltningens kommentar
Statyn köptes in 2018 och kan inte återlämnas då det vid köpets ingående inte 
civilrättsligt avtalats om hävande eller återgående av köpet. Tjörns kommun har inte 
heller grund enligt köplagen att häva köpet. Tjörns kommun har inte rättslig grund 
att kräva av säljaren att köpesumman krediteras.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 190 den 31 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 199 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Motion från Gert Kjellberg (TP) om återlämnande och kreditering av inköpt 
bronsstaty.

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att utreda, tillsammans med den kommunala revisionen, om 
kultur- och fritidsnämnden har missbrukat fullmäktiges beslut från 2010 om 
investeringar av allmän konst.

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 i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.

Skriftlig reservation
Martin Johansen (L) reserverar sig enligt: 

”På kommunfullmäktige den 14 november behandlades Gert Kjellbergs motion 
avseende återlämnande och kreditering av inköpt bronsstaty. Motionen innehåller 
följande yrkanden:

”1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att den staty 
som inköptes i oktober 2018 för 470000 kronor skall återlämnas samt att 
köpesumman krediteras av säljaren.

2. Att kommunstyrelsen tillser att berörd nämnd genomför vad fullmäktige beslutat i 
fråga om att återlämna samt att få ovan nämnda staty krediterad

3. Att kommunstyrelsen senast på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2019 
redovisar återlämnandet”.

Ärendet är berett och hanterat i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen utifrån dessa yrkanden och det har konstaterats att bronsstatyn ej 
går att returnera. 

Återremissyrkandet är dock som följer:

”Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att utreda, tillsammans med den kommunala revisionen, om 
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kultur- och fritidsnämnden har missbrukat fullmäktiges beslut från 2010 om 
investeringar av allmän konst”.

Återremissyrkande har ingenting med motionen och dess att-satser att göra utan har 
karaktären av ett helt nytt ärende och borde ha hanterats och initierats som ett sådant 
av de som så önskar. Det bör ej tillföras en motion som behandlar helt andra frågor. 
I övrigt kan nämnas att de är väldigt ovanligt att kommunfullmäktige styr vad den 
kommunala revisionen ska granska. Den kommunala revisionen brukar betraktas som 
fri och ges möjligheten att själva välja vad man vill granska. 

Martin Johansen”
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§267

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk 
genom ”Returvaruhus” på Tjörn

2019/361

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn.

Motionens innehåll

”Nu är det flera år sedan Returvaruhuset i Stenungsund stängde igen och i dagens 
samhälle där vi vill uppmana samhällsmedborgare att tänka klimatsmart och 
uppmuntra återbruk så känns det än mer att en sådan verksamhet är saknad.

Tjörn har i övrigt en väldigt medborgarvänlig och bra återvinning via Tjörns 
återvinningscentral och undertecknad tycker att denna med fördel skulle kunna 
kompletteras med ett ”returvaruhus”, dvs en verksamhet där invånarna kan lämna in 
funktionsdugliga möbler, inredning, hushållsartiklar m.m. som sedan kan säljas 
begagnat till andra invånare.

Detta skulle också kunna komplettera och i viss mån också hjälpa till att avlasta 
Tjörns återvinningscentral.

Det mest samhällsekonomiska vore att använda någon befintlig, men i dagsläget 
onyttjad, lokal där invånarna kan åka och lämna saker och eventuellt även 
samarbeta med Tjörns återvinningscentral så att de funktionsdugliga artiklar som 
lämnas in dit också dessa kan transporteras till affärslokalen.
En sådan verksamhet, förutom att den uppmuntrar miljötänk i kommunen, kan med 
fördel också utnyttjas för daglig verksamhet, arbetsträning och feriearbete. Vinsten 
kan också den komma invånarna till nytta genom att man t.ex. låter intäkterna gå till 
behjärtansvärda ändamål som t.ex. födelsedagsfiranden på äldreboenden, 
lovaktiviteter för barn till låginkomsttagare, ”startpaket” för nyblivna ensamstående 
föräldrar eller liknande. 

Tanken skall också vara att hålla priserna låga för att gynna de invånare som kan ha 
svårt att införskaffa saker till hemmet på grund av dålig ekonomi. 

Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta:

Att Tjörns kommun arbetar för inrättandet av ett ”returvaruhus” på Tjörn.”
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Beslutsunderlag
Motion den 1 november 2019.
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§268

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor

2019/362

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på Tjörns skolor.

Motionens innehåll

”För 20 år sedan startade Cafe- och servicegruppen, en totalintegrerad daglig 
verksamhet, på Ängås skola på Orust. Detta har sedan skapats på flera andra skolor. 
Undertecknad kan se flera fördelar med att skapa även detta på Tjörns skolor.

1. Individerna som har sin dagliga verksamhet på skolorna kan känna en 
meningsfull tillvaro där deras dagliga sysselsättning innebär viktiga 
arbetsuppgifter och interaktion med andra människor med och utan 
funktionshinder. Vilka arbetsuppgifter man har kan anpassas efter förmåga och 
önskemål. 

2. Det innebär en minskad arbetsbörda för skolans personal då servicegruppen kan 
ta hand om uppgifter som att kopiera material, hjälpa till i matsal med att ta 
fram tallrikar, ställa upp stolar och torka av, ta hand om sop- och posthantering, 
hämta och dela ut frukt till fruktstunder m.m. De kan även hjälp till i eventuell 
caféverksamhet.

3. Barnen/eleverna på skolan får en ökad acceptans och förståelse för människor 
med olika funktionshinder då de blir en del av deras vardag. Detta bidrar till att 
skapa ett bättre samhälle. 

Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta:

Att Tjörns kommun arbetar för att skapa en liknande verksamhet på Tjörn.”

Beslutsunderlag
Motion den 1 november 2019.
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§269

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om åtgärder för att ta 
hand om regnvattnet

2019/346

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om åtgärder för att ta hand om 
regnvattnet.

Motionens innehåll

”Vi är en kommun som kämpar med bristen på vatten. Ändå saknar vi i 
vänsterpartiet en analys av vilket vatten som faktiskt finns tillgängligt och hur vi 
skall ta tillvara det. Det fanns en tid då vattentankar för att samla regnvatten 
byggdes in i husen. Så är det inte längre och de uppsamlingskärl som försäljs är 
ganska små i förhållande till hur mycket som skulle kunna tas tillvara. Men vad 
görs? Jo, kommunen förbjuder människor att vattna sin växter. Krukväxterna skall 
dö. Sedan när det börjar regna skall nya inhandlas. Detta är inte en hållbar strategi. 
Medan vi fortsätter att tvätta bilen och skölja av skrov på våra båtar. Vi behöver tala 
om vilka andra åtgärder som kan vidtas tämligen omgående och av alla. 
Vänsterpartiet föreslår:

1. Att kommunfullmäktige ålägger företag att ordna anläggningar för att insamla 
regnvatten på lämpligt sätt för egen förbrukning som inte är dricksvatten, 
matlagning och hygien.

2. Att kommunfullmäktige ålägger de som förvaltar byggnader i kommunens regi 
att ordna anläggningar för att insamla regnvatten för egen förbrukning som inte 
är dricksvatten, matlagning och hygien.

3. Ordnar en informations- och inspirationshelg för allmänheten kring insamling 
av regnvatten och dess användning.”

Beslutsunderlag
Motion den 16 oktober 2019.
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§270

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar

2019/360

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fritidskort för ungdomar.

Motionens innehåll

”Läsningen av; Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 med 
underrubriken – För ett jämlikt Tjörn, värmer ett stundtals uppgivet rött hjärta.
I denna skrift konstateras; ett jämlikt samhälle har en bättre folkhälsa än ett 
ojämlikt. Ungas psykiska och fysiska hälsa prioriteras. ”… Investing early allows us 
to shape the future; investing later chains us to fixing the missed opportunities of 
the past.” Detta citat är hämtat från inledingen och formulerat av J Heckman (2011) 
Vidare kan en läsa; ”De senaste åren har folkhälsoarbetet mer och mer integrerats 
med arbetet för social hållbarhet där social hållbarhet innebär att människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.”

Tjörns kommun har beslutat att inga barn och ungdomar får behålla sitt fritidskort 
under sommarlovet. Ett beslut taget mot bättre vetande då det innebär att barn till 
föräldrar som inte har råd att betala fritidskort får stanna hemma när deras vänner 
åker iväg någonstans. Ingen är idag omedveten om behovet av besparingar men inte 
heller om behovet av att kompensera för ojämlikheter i syfte att prioretera ungas 
psykiska och fysiska hälsa.

Vänsterpartiet på Tjörn föreslår därför att:

Kommunfullmäktige beslutar att skolbarn/ungdomars fritidskort skall vara giltigt 
även på loven.”

Beslutsunderlag
Motion den 23 oktober 2019.
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§271

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist 
för oppositionen

2019/348

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte får väckas.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist 
i paragrafen.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om ny kommunjurist för oppositionen.

Motionens innehåll

”Bakgrund: 
Det har framkommit att det saknas juridisk vägledning som kan vara alla 
förtroendevalda behjälplig då kommunens jurist har hög arbetsbelastning och måste 
inkalla dyrbar extern expertis för att upprätthålla stödet till de förtroendevalda. 
Därför får inte oppositionen och allmänheten den vägledning i juridiska frågor som 
är ett måste för en rättsäker kommun.

Det är viktigt att oppositionen och allmänheten kan få den hjälp och rådgivning som 
behöves för att granska det beslutsfattande som idag sker inom kommunen och även 
få hjälp med förslag etc.

Därav finnes det all anledning att kommunen inrättar en ny tjänst för att avlasta 
personalen inom kommunkansliet och undvika kostsamma externa advokatbyråer.

Fullmäktige föreslås besluta: 
1. Att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att kommunkansliet utreder 

fördelar med att ha ytterligare juridisk kompetens som kan tillgodose bl.a. 
oppositionens behov av klargörande om rättsläget i många kommunala frågor. 

2. Återrapportering till fullmäktige skall ske skyndsamt”

Beslutsunderlag
Motion den 22 oktober 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 
motionen inte får väckas.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om motionen får väckas eller inte och finner att den inte får 
väckas. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att motionen får väckas.
Nej-röst för att motionen inte ska få väckas.

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

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 56 § har ordförande utslagsröst vid lika
röstetal. Gun Alexandersson Malms (L) förslag väljs.

Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:

”Jag reserverar mig mot majoritetens beslut att jag inte fick väcka motionen.
Fullmäktiges ordförande Martina Gullbrandssons (KD) agerande strider mot 
kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning. Där hon tillät ledamoten Gun 
Alexandersson Malm(L) göra sak-prövning av motionens innehåll trots att det rörde 
sig om anmälan av motion och inte ett beslutsärende. Dagordningen var tydligt att 
det inte rörde sig om ett beslutsärende.

men det struntade ordförande Martina Gullbrandsson (KD) i och lät hämndpolitik 
mot fullmäktiges ledamöter gå före hennes uppgift som ordförande.

Det har framkommit att fullmäktiges ordförande tillsammans med ledamoten Gun 
Alexandersson Malm tillsammans innan sammanträdet lade upp politisk strategi för 
att punktmarkera mig och förhindra att jag fick väcka min motion. Trots att 
kommunallagen är tydlig med att fullmäktige inte kan förhindra en motion från en 
ledamot i fullmäktige.

Gun Alexandersson Malm vilseledde ordförande Martina Gustavsson att begå grava 
fel vid ordförandeskapet vilket jag anser vara gravt ingrepp på demokratin och 
fullmäktiges ledamöters suveränitet.

Gun Alexandersson Malm besitter inte de juridiska kunskaper hon påstår eftersom 
hon vilseledde ordföranden till att det var tillåtet att utan vidare beredning förhindra 
min motion att väckas. Att vilseleda församlingen att det nu rörde sig om att sak-
pröva motionens innehåll är ett grovt övertramp mot rättssäkerheten och 
kommunallagens bestämmelser.

Gun Alexandersson Malm är ett hot mot den demokratiska processen och det är 
därför välkommet om Gun vill begrunda vad hon orsakat och tex: väljer att lämna 
fullmäktige.
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Jag tackar och uppskattar de politiker från Moderaterna och KD som gav mig stöd 
och beklagade det inträffade efter mötet och berättade hur punktmarkeringen av mig 
som person hade planerats av Gun Alexandersson Malm.

Jag kan också tillägga att ledamoten Tanja Siladji Dahne (MP) inte tycks förstå att 
det är endast kommunmedborgare som kan inge överklagan om laglighetsprövning 
till förvaltningsrätten. Tjörnpartiet som parti kan inte föra talan i domstolen.
Tanja Siladji Dahne (MP) gjorde klart för församlingen att det rörde sig från hennes 
sida om en bestraffning för att jag har överklagat tidigare beslut som hon nu vill 
förhindra att jag skulle få väcka motionen. Därför yrkade Tanja på att församlingen 
skulle förhindra att motionen fick väckas.

Det kan också nämnas att beslutet föregicks av votering där Tanja röstade för att jag 
inte skulle få väcka motionen.

Jag anser att fullmäktiges beslut strider mot bestämmelserna i kommunallagen 
(2017:725) på ett flertal punkter. bl,a, har fullmäktige och dess ordförande Martina 
Gullbrandsson överskridit församlingens befogenheter och att beslutet har inte 
tillkommit i laga ordning.

På grund att beslutet kan stå i strid emot bestämmelserna i kommunallagen så 
reserverar jag mig mot beslutet.

Gert Kjellberg
Ledamot i fullmäktige Tjörns kommun"
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§272

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att be 
fastighetsägare inom kommunala VA-områden, som fått sitt 
dricksvatten från Stenungsunds kommun, om ursäkt för 
bevattningsförbudet som infördes juli 2019

2019/365

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte får väckas.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist 
i paragrafen.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att be fastighetsägare inom 
kommunala VA-områden, som fått sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun, 
om ursäkt för bevattningsförbudet som infördes juli 2019.

Motionens innehåll

”Bakgrund: 
Kommunen har fastställt allmän VA-anläggnings verksamhetsområden och dess 
gränser. Beslut visar visa vilka fastigheter som ingår i områden.
Under i juli-2019 beslutade kommunen om bevattningsförbud som omfattade 
samtliga VA-anläggnings verksamhetsområden inom kommunen. Detta trots att 
många fastigheter får sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun. Detta innebär att 
det varit inskränkningar i fastighetsägares nyttjande av dricksvatten trots leverans 
från en annan kommun.

Därav finnes det all anledning att kommunstyrelsen nu ber de drabbade 
fastighetsägarna om ursäkt för de har omfattas av ett förbud trots vattenleverans 
från annan kommun.

Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-avgifter och därmed anser jag det 
skamligt att fastighetsägare skall beläggas med kraftiga restriktioner trots att de inte 
får vatten från Tjörns kommuns vattentäkter. För att återvinna förtroendet för 
kommunens styrning av dricksvatten leveranserna så bör ett brev tillställas samtliga 
fastighetsägare i de VA-anläggnings verksamhetsområden inom kommunen som har 
fått vattenleveranser via annan kommun. 

Fullmäktige föreslås besluta: Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om tillse att dess 
ordförande författar ett brev med ursäkt till de fastighetsägare som trots dricksvatten 
leverans från en annan kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019.”
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Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om motionen får väckas eller inte och finner att den inte får 
väckas. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att motionen får väckas.
Nej-röst för att motionen inte ska få väckas.

Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Motionen får inte väckas.

Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt:

”Jag reserverar mig mot majoritetens beslut att jag inte fick väcka motionen. 

Fullmäktiges ordförande Martina Gullbrandssons (KD) agerande strider mot 
kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning. Det rörde sig om anmälan av motion 
och inte ett beslutsärende. Dagordningen var tydligt att det inte rörde sig om ett 
beslutsärende. 

Det har framkommit att ledamoten Gun Alexandersson Malm innan sammanträdet 
lade upp politisk strategi för att punktmarkera mig och förhindra att jag fick väcka 
min motion. Trots att kommunallagen är tydlig med att fullmäktige inte kan förhindra 
en motion från en ledamot i fullmäktige. Gun Alexandersson Malm vilseledde 
ordförande Martina Gustavsson att begå grava fel vid ordförandeskapet vilket jag 
anser vara gravt ingrepp på demokratin och fullmäktiges ledamöters suveränitet. 

Gun Alexandersson Malm är ett hot mot den demokratiska processen och det är 
därför välkommet om Gun vill begrunda vad hon orsakat och tex: väljer att lämna 
fullmäktige. Gun har varit ordförande i fullmäktige och har full kännedom om vilka 
bestämmelser som råder. Ändå väljer Gun Alexandersson Malm att vilseleda 
ordförande i fråga om lagligheten att besluta att jag inte får väcka motioner. 

Jag anser att fullmäktiges beslut strider mot bestämmelserna i kommunallagen 
(2017:725) på ett flertal punkter. Fullmäktige har bl.a. överskridit församlingens 
befogenheter och beslutet har inte tillkommit i laga ordning. 

Fullmäktige saknar befogenhet att besluta att min motion inte får väckas. På grund att 
beslutet kan stå i strid emot bestämmelserna i kommunallagen så reserverar jag mig 
mot beslutet. 

Gert Kjellberg Ledamot i fullmäktige Tjörns kommun”
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§273

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om digital tjänst för 
ekonomiskt bistånd

2019/374

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för ekonomiskt 
bistånd.

Motionens innehåll

”Sveriges socialförsäkringssystem bygger på de som arbetar bär mer än sin egen 
kostnad. Den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande är idag 
rubbad, vilket märks tydligt idag i välfärdsbelastningen som har växt fram uti 
kommunerna. Vi tror på vikten av att våga ställa krav med att försörjningsstödet 
skall villkoras med motprestationer till kommunen, samtidigt som en belastad 
förvaltning behöver verktyg för att uppnå ett sådant mål.

I flera kommuner har ett digitalt system inplanterats. Med ett sådant system handhas 
första ansökan digitalt och kontrolleras elektroniskt. Rättssäkerheten ökar och den 
enskilda får en bättre och snabbare service, samtidigt som myndigheten kan frigöra 
personal och verka på ett mer effektivt sätt för att stötta individen att nå försörjning. 
Om administrativa hanteringen minskar förväntas de också resultera i att människor 
som står långt ifrån arbetsmarknaden kan gå från bidrag till jobb. De skulle innebära 
stora positiva effekter för både individen och kommunen i stort.

Trelleborgs kommun belönades 2017 med utmärkelsen Guldlänken för sitt arbete 
där de tog hjälp av artificiell intelligens för att ytterligare utveckla SSBTEK 
(SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) och kraftigt sänka 
handläggningstiderna för försörjningsstöd.

https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/ssbtekdigitaltja
nstforekonomisktbistand.2998.html.

Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest 
innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av 
Guldlänken är bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, staten genom 
Regeringskansliet och konferensen Offentliga Rummet.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta.
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Att: - Ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en digital tjänst för 
ekonomiskt bistånd som kan inplanteras i verksamheten.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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§274

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om 
entreprenörskap och företagande i skolan

2019/375

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan.

Motionens innehåll

”Bakgrund och motivering

Entreprenörskap och företagande ska löpa som en röd tråd genom hela 
skolsystemet. Så står det i den nationella strategi som ska främja arbetet med 
entreprenörskap i skolan. Men hur gör lärarna för att implementera 
entreprenörskap i varje ämne? För många lärare är detta något nytt, ett 
ogreppbart område som de aldrig undervisat i förut. Därför måste 
entreprenörskap bli ett naturligt inslag i skolan, redan från tidigare åldrar. De 
studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, 
kommer få stor påverkan på hans eller hennes framtid.

Ett felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt under 
den utbildning eleven valt - med låga betyg och otillräcklig kunskap som följd.
Så rätt beslut krävs som alltid kunskap, detta gäller oavsett vad valet än handlar 
om eller hur gammal - eller ung - eleven är.
Det gör ju så att missmatchning minskar avsevärt.

Genom att bjuda in entreprenörskap och företagandet till skolorna och dess 
högstadieklasser, ges högstadieeleverna möjlighet att få djupare kunskap om 
samhället, olika företag och olika yrken - vad de innebär och vilka krav som 
ställs på dig för att få jobba som det.

Utöver att dom besöker skolor, kan dem med fördel uppmuntras bjuda in 
klasser på studiebesök till sig själva i samma syfte.

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
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• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs.

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna 
studiebesök hos många av våra entreprenörer och företag i 
STO- regionen, så att dom kan berätta om sin verksamhet.

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 
entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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§275

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om ombudsman för 
äldre och funktionsnedsatta

2019/376

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta.

Motionens innehåll

”Ombudsmannen skall företräda de äldre och funktionsnedsatta och deras behov, 
samt att bevaka deras intressen och rättigheter.

I en demokrati finns det alltid ett behov av att fundera på över hur en 
fördjupad dialog mellan invånarna och samhället kan bli bättre. En 
ombudsman kan tillgodose delar av behoven hos dessa individer som, av 
olika anledningar, har svårt att få svar på sina frågor och göra sin röst hörd.

Ombudsmannen skall även uppmärksamma eventuella brister och föreslå 
förbättringar för att på så sätt stärka inflytande för dom behövande,

Sverigedemokraterna vill därför att kommunen skall inrätta en ombudsman som 
även skall ha löpande kontakt med förvaltningar och föreningar för bättre omsorg.

Vi anser att i Sverige och på Tjörn skall de äldre och funktionsnedsatta ha 
en värdig levnadsstandard och få den behandling som krävs av kommunen.

Sverigedemokraterna yrkar att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att:

Att: en äldre- och handikappombudsman tillsätts.

Att: äldre- och handikappombudsmannen får till arbetsuppgifter att stötta 
och vägleda äldre och funktionsnedsatta, organisationer kring dessa 
grupper samt att ombudsmannen också med jämna mellanrum rapporterar 
om sitt arbete samt ger förslag på förbättringar till kommunstyrelsen.

Att: det undersöks om behovet finns att dela på tjänsten som äldre- och 
handikappombudsman med våra grannkommuner Orust Stenungsund.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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§276

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera 
lokalt producerad mat

2019/377

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att prioritera lokalt producerad 
mat.

Motionens innehåll

Tjörns kommun är mån om att ha en miljöprofil men det finns i regel alltid en 
förbättringspotential hos alla kommuner när det gäller miljöfrågor.

En viktig fråga är att handla närproducerad mat i de fall det är möjligt. Tjörns 
kommun köper in vissa varor som inte kan produceras lokalt såsom kaffe och 
bananer. Tanken är inte att vår kommun skall sluta köpa in från andra länder då 
Tjörns kommun givetvis skall ta ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar även 
i andra länder.

Tanken är att Tjörns kommun i möjligaste mån skall handla lokalt 
producerade matprodukter i de fall detta finns som ett alternativ, t.ex. 
kött, mejeriprodukter eller spannmål. Man bör även, om det är möjligt, 
köpa lokalt producerad mat som även är ekologiskt/biodynamiskt 
framställd.

Ju längre maten måste transporteras desto mer drivmedel går åt och desto 
mer tillsatser måste tillsättas i maten för att hålla långa transportsträckor.

En svensk studie visar, att ursprungslandet är en viktigare faktor för 
koldioxidutsläpp än t.ex. skillnaden mellan kött- och 
vegetabilieproduktion. Man bör således försöka att handla så lokalt 
producerad mat som möjligt inom ramen för vad som är möjligt och 
ekonomiskt rimligt.

Inte bara miljömässiga skäl talar för att prioritera lokalt producerad mat. 
Även de lokala arbetstillfällena gynnas.

Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn:

Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, prioriterar mat som är så lokalt 
producerad som möjligt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Att Tjörns kommun väljer ekologiskt eller biodynamiskt framställda produkter om 
det finns möjlighet när man handlar lokalt producerad mat.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§277

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning 
längs med vägarna

2019/378

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om utsmyckning längs med 
vägarna.

Motionens innehåll

”Väg 160 och 169 är som dom stora kroppspulsådrarna för Tjörns kommun. 
Ovärderliga vägar där det passerar mycket privat- och yrkestrafik. Tyvärr ger dessa 
vägar bitvis ett lite trist intryck. Lite utsmyckning i form av växtlighet, såsom 
mindre buskar och blomster på dess rondeller, skulle piffa upp vägsträckorna. Man 
bör se över möjligheterna att samarbeta med annan huvudman då dessa vägar inte 
tillhör Tjörns kommun.

Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn:

Att kommunen ser över möjligheten att i samarbete med annan huvudman, ser över 
möjligheterna att piffa upp rondellerna med växtlighet för att vägarna på Tjörn skall 
få ett trevligare intryck.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§278

Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om seniorboende i 
Myggenäs eller Almösund

2019/379

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om seniorboende i Myggenäs eller 
Almösund.

Motionens innehåll

”Trygghet och service är en grundstomme i en välmående kommun. En viktig 
grundstomme är just äldreomsorgen. Det är viktigt att ta hand om de människor som 
en gång varit med om att bygga upp det samhälle vi lever i idag.

En sak som det har diskuterats den senaste tiden är seniorboenden för äldre. Det till 
för dem som är äldre och som vill ha mer trygghet och social samvaro men är för 
frisk för särskilt boende (äldreboende).

Regeringen har infört ett investeringsstöd för särskilda boenden. Detta stöd gäller 
numera även för seniorboenden. Oavsett om det gäller nybyggnation eller 
ombyggnation så kan man söka stödet. Dock så har regeringen fastställt vissa krav 
för att ett trygghetsboende skall bli aktuellt för statligt stöd.

Målet med stödet är att det ska bli fler hyresbostäder för äldre personer på 
den ordinarie bostadsmarknaden. Därför går stödet till byggprojekt som 
ger ett tillskott av antingen hyresrätter eller kooperativa hyresrätter för 
personer som har fyllt 65 år. Det skall finnas utrymme för 
hobbyverksamhet, samvaro, gemensamma måltider och kulturella 
aktiviteter.

Här har Tjörns kommun en chans att söka investeringsstöd för ovan beskrivet 
boende. Vår kommun skall bli ännu bättre när det gäller äldreomsorg. Därför yrkar 
sverigedemokraterna Tjörns kommun:

Att Tjörns kommun verkar för att skapa ett seniorboende för äldre som 
uppfyller kraven för statligt investeringsstöd för att således kunna bruka 
detta stöd för nybyggnation av ovan beskrivet seniorboende i Myggenäs/ 
Almösundsområdet.”

Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§279

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 15190-18 laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende val av 
kommunstyrelsen 2019-2022 (2:e vice ordförande)

Överklagat beslut
Kommunfullmäktige i Tjörns kommuns beslut 2018-12-13, § 208:

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 13 december 2018 om
val av kommunstyrelse till och med den 31 december 2022. Som punkt 4 i
beslutet beslutade kommunfullmäktige om val av 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen.

Förvaltningsrättens avgörande:

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§280

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Martin Tellblom 
(-) fd (M)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Stellan Samsson (-) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
Martin Tellbloms (-) fd (M) uppdrag i samhällsbyggnadsnämnden har upphört 
2019-11-14. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 251 den 14 november 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår Stellan Samsson (-) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§281

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om vatten från Göta älv

2019/390

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om vatten från Göta älv.

Motionens innehåll

”Med anledning av de historiskt låga vattennivåerna sommaren 2019 i de tjärnar 
som är Tjörns enda egna vattentäckt, som vi hämtar vårt kommunala dricksvatten 
från, vill vi arbeta strategiskt med denna problematik. Nederbörden under de 
senaste åren har inte räckt för att fylla på våra depåer i tillräcklig grad. 
Bevattningsförbudet och de stora läckagen har visat på vår utsatta situation på 
Tjörn. Vattenståndet under sommaren var 2,7 meter under det normala när det var 
som värst i augusti 2019. Det finns risk för att årsnederbörden (ca 650 mm) inte är 
tillräcklig för att vår vattentäckt ska bli full.

Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta:

Att förvaltningen, när den förhandlar med Kungälvs kommun om en ny 
vattenledning från deras vattenverk, utreder möjligheten att samtidigt när denna 
ledning dras lägga ner en separat ledning. Denna ska vara av mindre dimension, 
dras direkt från Göta älv längs med ordinarie ledning för att sedan dras vidare direkt 
till Bö tjärn och förse denna med råvatten.

Detta för att vid behov kunna fylla Bö tjärn för att trygga en stabil vattennivå när 
det behövs i framtiden.”

Beslutsunderlag
Motion den 1 november 2019.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§282

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om solpark

2019/392

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om solpark.

Motionens innehåll

”Vi Socialdemokrater vurmar för samhällsutveckling i samklang med naturen, som 
inte ger onödig miljöpåverkan. Framtidens behov av energiomställning är akut. I 
enlighet med Agenda 2030:s inriktningsmål behöver vi som invånare i Tjörns 
kommun ta höjd för ett klimatmässigt fotavtryck som vi kan vara stolta över inför 
framtida generationer. Jag har hittat exempel på att allmänhet som vill göra en 
klimatinsats genom solkraft på tak eller fasad hindras av olika anledningar eller 
regelverk. Särskilt skyddsvärda miljöer såsom Klädesholmen, Åstol, Dyrön och 
äldre delar av Skärhamn har krav på takbeklädnad, fasad och estetiska parametrar 
som kraftigt försvårar för dessa energibesparande åtgärder. Andra på Tjörn kan bo 
på ställen där solkraft inte skulle vara effektivt, men där viljan finns. För att 
möjliggöra för alla som vill bidra till energiomställning genom solkraft i praktiken, 
behöver kommunen föregå med gott exempel.

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta:

Att kommunen inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för att 
upprätta en kommunal solpark.

Detta dels för kommunens eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor och andra 
som vill investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en trovärdig åtgärd för att 
bidra till energiomställningen på Tjörn.”

Beslutsunderlag
Motion den 1 november 2019.
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Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§283

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om energioptimering 
inom byggnation

2019/393

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering inom byggnation.

Motionens innehåll

”Socialdemokraterna på Tjörn vill att Tjörns kommun aktivt tillämpar miljö- och 
energioptimerande åtgärder i samband med ny- och tillbyggnation samt i 
rekommendationerna i den kommande översiktsplanen. Detta för att verka i enlighet 
med Agenda 2030:s inriktningsmål. Tjörns kommun behöver vara ett föredöme vid 
ny- och tillbyggnation av sina egna lokaler från ett miljöperspektiv. De första 
passivhusen som kom för 25 år sedan har visat sig vara en succé och bör vara den 
byggnadstyp som kommunen utgår från i bygge och översiktsplan. Förvaltningen 
kan vara ett stöd och inspiration för de som aktivt vill vara med i en 
energiomställning inför framtiden.

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta:

Att Fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma ett nytt 
regelverk inom byggnation som riktar sig till både privatpersoner, byggbolag, 
entreprenörer och utförare som ska vara verksamma i kommunen. Detta regelverk 
ska vara utformat efter ett miljö- och energiperspektiv som inkluderar materialval, 
energiförmåga, och hållbarhet.”

Beslutsunderlag
Motion den 1 november 2019.
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§284

Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i 
Vallhamn

2019/391

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om pendelparkering i Vallhamn.

Motionens innehåll

”Med utgångspunkt från trafikutredningen ”På Väg”, som behandlas inom 
kommunpolitiken, vill vi Socialdemokrater på Tjörn lyfta frågan om behovet av 
pendelparkeringar. I det tidvis ansträngda trafikflödet kring Tjörnbron behöver alla 
avlastande åtgärder prövas. Med anledning av många inte kan förlita sig på 
lokaltrafiken för att ta sig till kommunens knytpunkter eller andra orter utanför 
kommunen ser vi ett stort behov i att av minska trafiken på sträckan mellan 
Wallhamnsrondellen och Tjörnbron. Vi har även uppmärksammats på att pendlare 
från södra Tjörn inte tar bussen på plats, utan för att spara tid genskjuter denna i 
Myggenäs för att parkera sin bil på pendelparkeringen där.

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta:
Att kommunen skyndsamt prospekterar för en ny pendelparkering vid 
Wallhamnsrondellen för att komplettera de befintliga pendelparkeringarna i 
Kållekärr och Myggenäs. I samband med den översyn som görs i området för ny 
planprocess kring Wallhamnsområdet bör kommunens strategiska intressen kring 
trafik och pendling tas i beaktande.”

Beslutsunderlag
Motion den 1 november 2019.
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Kommunfullmäktige 2019-11-14
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§285

Begäran om entledigande från Alma Sibrian (V) från uppdraget som 
ledamot i arvodesberedningen

2019/398

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Alma Sibrian (V) från uppdraget som ledamot i 
arvodesberedningen.

Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
arvodesberedningen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 14 november 2019.
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Kommunfullmäktige 2019-11-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§286

Val av ledamot i arvodesberedningen (V)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Jeanette Lagervall (V) till ledamot i arvodesberedningen.

Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har entledigats från uppdraget som ledamot i arvodesberedningen. 
Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 286 den 14 november 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tuula Visala Karlsson (V) föreslår Jeanette Lagervall (V) som ledamot i 
arvodesberedningen.
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§287

Val av ersättare i förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (S)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rikard Larsson (S) som ersättare i förbundsfullmäktige 
för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Sammanfattning
Tidigare ersättare Rosalie Sanyang (S) har valts till ordinarie ledamot i 
förbundsfullmäktige efter Benny Anderssons (S) entledigande. Fyllnadsval ska 
därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 254 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 255 den 14 november 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) till ersättare i förbundsfullmäktige 
för Göteborgsregionens kommunalförbund.

57



Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 250 § 257 § 266 

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1  1  1   1   

2.  Lars Carlsson (m) -          

3.  Susanne Landgren (m) 1  1  1   1   

4.  Anders G Högmark (m) -          

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

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

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

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

1  1   1   1  

     Robert Johansson (m) 1  1  1   1   

     Yvonne Andersson (m) 1  1  1   1   

     vakant -          

     Kerstin Möller      (-) fd (m) 1  1   1   1  

9.  Robert Bull  (c) -          

10.  Georg Strömbom (c) 1  1  1   1   

       Frank Holvik (c) -          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1  1  1   1   

12. Benita Nilsson (l) 1  1  1   1   

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1  1  1   1   

14. Gunnemar Olsson (l) 1   1 1   1   

15. Inga-Lill Hast (l) -          

16. Peter Andersson (l) 1  1  1   1   

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      Lennart Rosén (l) -          

      Hans Kristensson (l) 1  1  1   1   

17. Magne Hallberg (kd) 1  1  1   1   

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1  1  1   1   

19. Rolf Persson (kd) 1  1  1   1   

      Dan Gustafsson (kd) x          

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) 1  1   1   1  

21. Rosalie Sanyang (s) 1  1   1   1  

22. Rikard Larsson (s) 1  1   1   1  

23. Christy Whiddon (s)  1  1   1   1  
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 250                § 257                § 266 

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

24. Benny Halldin (s) -          

25. Maud Hultberg (s) 1  1   1   1  

26. Jan Berndtsson (s) 1  1   1   1  

27. Annica Johansson (s) 1  1   1   1  
 

28. Klaes Lundin Eide (s) -          
      

      Anette Johannessen (s) 1  1   1   1  

      Oscar Andersson (s) 1  1   1   1  

      Birgitta Bengtsson (s) x          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1  1    1 1   

30. Tuula Visala Karlsson (v) 1  1    1 1   

 Thomas Collberg (v) x          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1   1 1 
 

 1   

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1   1 1   1   

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Elisabeth Halvors (mp) x          

33. Martin Johansson (sd) 1   1 1   1   

34. Rikard Simensen (sd) 1   1 1   1   

35. Thord Jansson (sd) -          

36. Christer Olsson (sd) 1   1 1   1   

 Zaid Liveland (sd) 1   1 1   1   

 Jenn Johansson (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1  1   1   1  

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1  1   1   1  

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1  1   1   1  

40. Andreas Hansson (tp) 1  1   1   1  

41. Veronicka Eriksson (tp) 1  1   1   1  

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 40 0 33 7 21 17 2 23 17  
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 271 § 272  

           

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

1.  Bo Bertelsen (m) 1  1   1     

2.  Lars Carlsson (m) -          

3.  Susanne Landgren (m) 1  1   1     

4.  Anders G Högmark (m) -          

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

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

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

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

1 1   1      

     Robert Johansson (m) 1  1   1     

     Yvonne Andersson (m) 1  1   1     

     vakant -          

     Kerstin Möller      (-) fd (m) 1 1   1      

9.  Robert Bull  (c) -          

10.  Georg Strömbom (c) 1  1   1     

       Frank Holvik (c) -          

       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) -          

16. Peter Andersson (l) 1  1   1     

      Ewa-Lena Svensson (l)  -          

      Lennart Rosén (l) -          

      Hans Kristensson (l) 1  1   1     

17. Magne Hallberg (kd) 1  1   1     

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1  1   1     

19. Rolf Persson (kd) 1  1   1     

      Dan Gustafsson (kd) x          

      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)  1 1   1      
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 271               § 272             

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

24. Benny Halldin (s) -          

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) -          
      

      Anette Johannessen (s) 1 1   1      

      Oscar Andersson (s) 1 1   1      

      Birgitta Bengtsson (s) x          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1   1  1     

30. Tuula Visala Karlsson (v) 1   1  1     

 Thomas Collberg (v) x          

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1  1  
 

1     

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1  1   1     

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Elisabeth Halvors (mp) x          

33. Martin Johansson (sd) 1   1  1     

34. Rikard Simensen (sd) 1   1  1     

35. Thord Jansson (sd) -          

36. Christer Olsson (sd) 1   1  1     

 Zaid Liveland (sd) 1   1  1     

 Jenn Johansson (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) 1 1   1      

 Robert Berntsson (tp) -          

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 40 17 17 6 17 23 0    
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