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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§289

Val av protokollsjusterare

Beslut
Kommunfullmäktige utser Susanne Landgren (M) och Rikard Larsson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§290

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att även Gert Kjellberg (TP) 
ska få väcka motioner i kommunfullmäktige

- Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) från och med 2020-01-01

Utgår:

- Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
- Val av ersättare i överförmyndarnämnden (S)

Ändring:

- Punkt 42: ’Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ta fram en 
politikerhandbok’ ändras till ’Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om 
att ta fram en politikerhandbok’
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§291

Val av ersättare i Tjörns hembygdsförening (S)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mona Olausson (S) till ersättare i Tjörns 
hembygdsförening.

Sammanfattning
Lena Andersson (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i Tjörns 
hembygdsförening. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 118 den 21 mars 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Mona Olausson (S) som ersättare i Tjörns 
hembygdsförening.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§292

Val av ersättare i socialnämnden (S)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Svante Karlsson (S) till ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning
Helge Andersson (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 235 den 17 oktober 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Svante Karlsson (S) som ersättare i socialnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§293

Val av huvudman i Tjörns Sparbank efter Martin Tellblom (-) fd 
(M)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Björn Möller (-) fd (M) till huvudman i Tjörns 
Sparbank.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Björn Möller (-) fd (M) som huvudman i Tjörns 
Sparbank.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§294

Begäran om entledigande från Martina Gullbrandsson (KD) från 
uppdraget som ersättare i valberedningen

2019/418

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Martina Gullbrandsson (KD) från uppdraget som 
ersättare i valberedningen.

Sammanfattning
Martina Gullbrandsson (KD) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
valberedningen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 1 december 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§295

Val av ersättare i valberedningen (KD)

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Reidun Lorentzon (KD) till ersättare i valberedningen.

Sammanfattning
Martina Gullbrandsson (KD) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
valberedningen. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 294 den 12 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår Reidun Lorentzon (KD) som ersättare i 
valberedningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§296

Begäran om entledigande från Oscar Andersson (S) från uppdraget 
som ersättare i överförmyndarnämnden

2019/419

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Oscar Andersson (S) från uppdraget som ersättare i 
överförmyndarnämnden.

Sammanfattning
Oscar Andersson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 4 december 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§297

Begäran om entledigande från och med 2020-01-01 från Benny 
Andersson (S) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen samt 
suppleant i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2019/421

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Benny Andersson (S) från och med 2020-01-01 från 
följande uppdrag:

- Ledamot i kommunstyrelsen (inkl. kommunstyrelsens arbetsutskott)
- Suppleant i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har begärt entledigande från uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsen samt suppleant i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 5 december 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§298

Val av ledamot i kommunstyrelsen (S) från och med 2020-01-01

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rikard Larsson (S) till ledamot i kommunstyrelsen från 
och med 2020-01-01.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen från och med 2020-01-01. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 297 den 12 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) som ledamot i kommunstyrelsen 
från och med 2020-01-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§299

Val av suppleant i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (S) från och 
med 2020-01-01

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Rikard Larsson (S) till suppleant i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB från och med 2020-01-01.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har begärt entledigande från uppdraget som suppleant i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB från och med 2020-01-01. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 297 den 12 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) som suppleant i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB från och med 2020-01-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§300

Antagande av allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder

2019/370

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att tänka över beslutet 
avseende allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Kommunkansliet har tillsammans med representanter från övriga förvaltningar 
arbetat fram förslag till dels förslag till nya reglementen dels ett gemensamt 
reglemente för alla nämnder inklusive kommunstyrelsen, benämnt Allmän stadga 
för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun.

Förslaget innebär att tidigare arbetsformer m.m. (reglerades i respektive nämnds 
stadga och i kommunstyrelsens reglemente) som i huvudsak är gemensamma 
lämpligen bör hanteras i ett gemensamt dokument. Med detta kommer båda 
fullmäktige och nämnderna förhoppningsvis uppnå:
 en bättre översyn av de gemensamma reglerna,
 effektivisering av framtida ändringar då bara en ändring behöver göras,
 respektive reglemente blir tydligare och kan framhålla de verksamhetsområden 

som särskiljer nämnderna/styrelsen,
 förenkling att vara förtroendevald med uppdrag i flera nämnder samtidigt.

Stadgan bygger på de gemensamma bestämmelserna i SKL:s vägledning för 
reglementen för styrelse och nämnder utgiven mars 2019 tillsammans med de lokala 
bestämmelser som används i Tjörns kommun. Det har även gjorts övrig 
omvärldsbevakning och vikt har lagts vid att renodla fullmäktiges styrande 
dokument så att bestämmelser endast förekommer i ett dokument. För en detaljerad 
redovisning av hänvisningar och förklaringar se, till tjänsteutlåtandet, bifogad 
handling.

Stadgan innehåller bestämmelser om
 Organisation inom verksamhetsområdet
 Personalansvaret
 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
 Samråd
 Ekonomisk förvaltning
 Processbehörighet
 Remisser och yttranden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Diarium och arkiv
 Behandling av personuppgifter
 Information
 Kris, beredskap och säkerhet
 Mandattider
 Avsägelse av uppdrag
 Ersättares tjänstgöring
 Ersättares särskilda rättigheter vid sammanträde
 Jäv och växeltjänstgöring
 Ordförande
 Presidium
 Ersättare för ordföranden
 Utskott
 Kommunalråd
 Tid för sammanträden
 Kallelse
 Närvarorätt
 Deltagande i sammanträde
 Upprop
 Yrkanden
 Deltagande i beslut
 Omröstning
 Justering av protokoll
 Reservation
 Offentliga nämndsammanträden
 Undertecknande av handlingar
 Delgivningsmottagare

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 216 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 223 den 14 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-12
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, förslag 2019-
11-12,
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, med 
kommentarer.

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

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 30 §, 3 st i 
stadgan ska kompletteras med följande mening: ”Nämndens presidium ska i 
förekommande fall vara tillika arbetsutskottets presidium” samt att 33 §, 1 st ska ha 
följande lydelse: ”Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige 
bland styrelsens ledamöter en ordförande, tillika kommunalråd 
(majoritetsföreträdare). Minoriteten väljer inom sig en minoritetsföreträdare tillika 
oppositionsråd.”.

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
tänka över beslutet avseende allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder.

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 Benny Halldins (S) förslag.

Omröstningsresultat
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
18 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
1 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§301

Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen

2019/366

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen styrelsen/nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och 
barn. Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Kommunledningskontoret vid kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram 
föreliggande förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget innehåller 
översyn av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa 
delar av nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av 
kommunstyrelsens ansvarsområden föreslås.

Förslaget till allmän stadga har tidigare på sammanträdet återremitterats. Då stadgan 
innehåller nämndernas arbetsformer för sammanträden, vilket tidigare inrymts i 
reglementena, bordläggs samtliga ärenden avseende reglementen på dagens 
sammanträde.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 217 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 234 den 14 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2019-11-07,
Reglemente för kommunstyrelsen, gällande reviderad senast 2018-12-13, KF § 202.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:50 – 18.52.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§302

Antagande av nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

2019/369

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn. 
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram 
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn 
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av 
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens 
ansvarsområden föreslås. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente. Kommunkansliet tillstyrker 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till nytt reglemente.

Förslaget till allmän stadga har tidigare på sammanträdet återremitterats. Då stadgan 
innehåller nämndernas arbetsformer för sammanträden, vilket tidigare inrymts i 
reglementena, bordläggs samtliga ärenden avseende reglementen på dagens 
sammanträde.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 218 den 29 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235 den 14 november 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 287 den 6 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-30,
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, förslag 2019-10-30,
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, gällande antaget 2018-12-13, KF § 203.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§303

Antagande av nytt reglemente för socialnämnden

2019/368

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn. 
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Socialförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram föreliggande 
förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn av språk, 
genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av nuvarande 
reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens 
ansvarsområden föreslås.

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente. 
Kommunkansliet tillstyrker socialnämndens förslag till nytt reglemente.

Förslaget till allmän stadga har tidigare på sammanträdet återremitterats. Då stadgan 
innehåller nämndernas arbetsformer för sammanträden, vilket tidigare inrymts i 
reglementena, bordläggs samtliga ärenden avseende reglementen på dagens 
sammanträde.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 219 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 236 den 14 november 2019,
Socialnämnden, § 195 den 30 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2019-10-10
Reglemente för socialnämnden, förslag 2019-10-10
Reglemente för socialnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-19, KF § 115
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§304

Antagande av nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden

2019/355

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn. 
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Barn- och utbildningsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram 
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn 
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av 
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens 
ansvarsområden föreslås. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente. Kommunkansliet tillstyrker 
barn- och utbildningsnämnden förslag till nytt reglemente.

Förslaget till allmän stadga har tidigare på sammanträdet återremitterats. Då stadgan 
innehåller nämndernas arbetsformer för sammanträden, vilket tidigare inrymts i 
reglementena, bordläggs samtliga ärenden avseende reglementen på dagens 
sammanträde.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 220 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 237 den 14 november 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 84 den 24 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-17,
Reglemente för barn för barn- och utbildningsnämnden, förslag 2019-10-17,
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-
19, KF § 114.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§305

Antagande av nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden

2019/367

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn. 
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram 
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn 
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av 
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens 
ansvarsområden föreslås. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente. Kommunkansliet tillstyrker 
kultur- och fritidsnämnden förslag till nytt reglemente.

Förslaget till allmän stadga har tidigare på sammanträdet återremitterats. Då stadgan 
innehåller nämndernas arbetsformer för sammanträden, vilket tidigare inrymts i 
reglementena, bordläggs samtliga ärenden avseende reglementen på dagens 
sammanträde.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 221 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 238 den 14 november 2019,
Kultur- och fritidsnämnden, § 91 den 11 november.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-10-17,
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, förslag 2019-11-11,
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-19, 
KF § 114.
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§306

Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighets AB Rödingen

2019/314

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderade bolagsordningar för Renova 
AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen enligt ärendets bilaga fastställs.

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
Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen ägs av Tjörns kommun 
tillsammans med nio andra kommuner i Västra Götalandsregionen. Bolagens 
verksamhet avser behandling av hushålls- och verksamhetsavfall samt 
fastighetsförvaltning. 

Föreliggande förslag till ändringar i bolagsordningarna är en anpassning av 
hänvisningen av tre av kommunens regionalt delägda bolagsordningar med hänsyn 
till självkostnadsprincipen som i nya kommunallagen flyttats till lagens andra 
kapitel. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 208 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 225 den 14 november 2019,

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-05
Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad, utdrag ur protokoll smtr 2019-08-26.

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

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§307

Revidering av Tjörns kommuns arbetsmiljöpolicy

2019/73

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare beredning samt för att se över om nuvarande policyförslag bryter mot 
arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter, avseende de synpunkter som 
framförts på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-12.

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
Enligt arbetsmiljölagen ska varje arbetsgivare ha en arbetsmiljöpolicy. 

Med anledning av revisorernas synpunkter har personalavdelningen uppdaterat nu 
gällande arbetsmiljöpolicy.

Den nu uppdaterade arbetsmiljöpolicyn har inledningsvis betonat vilket 
förhållningssätt som ska prägla kommunen och dess bolag, därefter redovisas hur 
ansvarsfördelning och uppföljning ska ske.

Efter att aktuell remissrunda bland nämnderna har personalavdelningen beaktat de 
synpunkter som inkommit. Det innebär att de kommunala bolagens roll tydliggörs. 
Styrelsen/nämndernas ansvar för arbetsmiljön har förtydligas. 

Rubriken på dokumentet har med anledning av inkomna synpunkter fått en ny 
rubrik: Arbetsmiljöpolicy samt arbetsmiljövägledning. Detta med hänsyn till att 
delar av dokumentet även redovisar hur ansvarsfördelning och uppföljning ska ske.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 209 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 226 den 14 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 49 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Reviderad arbetsmiljöpolicy samt arbetsmiljövägledning,
Remissvar från samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Förslag till beslut på sammanträdet

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jan Berndtsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska anta 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till arbetsmiljöpolicy.
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
se över om nuvarande policyförslag bryter mot arbetsmiljölagen samt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter, avseende de synpunkter som framförts på 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-12.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare beredning.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska 
avgöras senare. Då flera motiveringar till återremiss förkommer prövar ordförande 
genom votering vilken motivering som biträds av minst en tredjedel av ledamöterna.

Ja-röst för Martin Johansens (L) motivering.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) motivering.

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

Då båda motiveringarna till återremiss biträds av minst en tredjedel av ledamöterna 
återremitteras ärendet i enlighet med dessa.
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§308

Ändring i policy/riktlinjer för markförsäljning avseende 
kompletteringsmark

2019/318

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
komplettering av förslaget till nya riktlinjer.

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige reviderade genom beslut 2013-12-12 §259 kommunens 
Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden 
ägda av Tjörns kommun eller dess bolag(nedan benämnd 
”markförsäljningspolicyn”) och ändringarna innebar bl.a. att s.k. 
”kompletteringsmark” blev mycket billigare. Dels anses all kompletteringsmark 
värderas efter marginalvärde istället för genomsnittsvärde som i många fall är 
rimligt och dels värderas marken ytterligare till ännu lägre pris då taxeringsvärdet är 
75% av marknadsvärdet två år innan värdetidpunkten och tar inte hänsyn för närhet 
till stranden. 

Kommunens förvaltning och de kommunala bolagen bör samråda med varandra 
innan mark säljs.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 223 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 240 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 259 den 12 december 2013.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-18
Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden, 
ägda av Tjörns kommun eller dess bolag, antagna av KF 2013-12-12 § 259.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för komplettering av förslaget till nya riktlinjer.

Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) 
förslag.
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Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

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
18 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).
3 avstår, (se omröstningsprotokoll).

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
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§309

Antagande av taxa för Tjörns kommuns arbete enligt lagen 
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

2019/383

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta taxa för Tjörns kommuns arbete enligt lagen om skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa med stöd av 25 § lagen om skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa och 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa.

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
3. Timtaxan ska fastställas till 1064 kronor.
4. Taxan som antogs för Tjörns kommuns verksamhet enligt lagen om skydd mot 

internationella hot mot människors hälsa år 2016 (2016/543, KF § 228) upphör 
att gälla i och med att denna taxa träder ikraft. 

Lagrum: 17 och 25 §§ lagen om internationella hot mot människors hälsa. 8 § 
Förordning om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte får negativ påverkan på barn.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslag till justerad taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen och överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.

I förslag till Taxa för Tjörns kommun verksamhet enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa omarbetningar gjorts för att taxan ska 
synkronisera bättre i jämförelse med miljöavdelningens övriga taxor. Förslaget 
innebär även en höjning av timavgiften från 850 kronor till 1064 kronor.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 213 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 230 den 14 november 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 289 den 6 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-08,
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsnämnden den 25 oktober 2019,
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Taxa för Tjörns kommuns verksamhet arbete lagen om skydd mot internationella hot 
mot människors hälsa,
Handläggningskostnad uträkning 2019 SKL,
Handbok - SKL-Berakna-handlaggningskostnad-per-timme,
Taxajämförelse 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
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§310

Antagande av taxa för Tjörns kommuns arbete enligt miljöbalken 
(1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer

2019/384

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta förslag om Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
3. Timtaxan ska fastställas till 1064 kronor.
4. Taxorna som antogs 2016 Dnr 2016/542 KF § 227, 2016/544 KF § 229 och 

2016/545 KF § 230 upphör att gälla i och med att denna taxa träder ikraft. 
5. Ovanstående fyra punkter ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas.

Lagrum: 27 kap. 1 § miljöbalken, 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 10 kap. 4 § strålskyddslagen. 
19 § lagen om sprängämnesprekursorer.

Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte får negativ påverkan på barn.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslag till justerad taxa för Tjörns 
kommuns arbete enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.

I bilagt förslag till Taxa för Tjörns kommun för arbete enligt miljöbalken 
(1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer har omarbetningar gjorts för att taxan ska motsvara dagens 
lagstiftning. 

Taxorna för arbete enligt strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer har inarbetats i samma taxa som miljöbalken (1998:808). 

För tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) utgår den tidigare Taxebilaga B vilket 
innebär att de verksamheter som tidigare debiterats så kallade årsavgifter i stället 
kommer debiteras retroaktivt tillsynsärendet motsvarande så lång tid ärendet de 
facto tog att handlägga. 
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För att täcka de kostnader som miljöavdelningen har för tillsynsarbetet inom 
respektive lagstiftningsområde behöver timavgiften justeras. Förslaget innebär 
därför en höjning från 850 kronor till 1 064 kronor.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 214 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 231 den 14 november 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 290 den 6 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-08
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 oktober 2019,
Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen 
(2018:396) och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer med Taxebilaga 1,
Handläggningskostnad uträkning 2019 SKL,
Handbok - SKL-Berakna-handlaggningskostnad-per-timme,
Taxajämförelse 2019.

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

29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§311

Godkännande av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsbokslut per 31 augusti 2019

2019/334

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2019 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund samt notera revisorernas bedömning av rapporten.

2. Kommunfullmäktige ger förbundet i uppdrag att upprätta en plan för 
återställande av det negativa resultatet

Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2019 för godkännande av ägarkommunernas respektive 
fullmäktige, i enlighet med förbundsordningen.

Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till -5 909 tkr. 
Prognosen för helåret är -6500 tkr.

Lekmannarevisionen har inkommit med en bedömning av rapporten.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 211 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 228 den 14 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 207 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-07,
Delårsbokslut per 31 augusti 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§312

Godkännande av fördjupad strukturbild för kustzonen i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

2019/124

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Fördjupad strukturbild för kustzonen - 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla.

Barnkonventionen
Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet inte kan antas medföra negativa konsekvenser för barn.

Sammanfattning
Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (bilaga) är en kommungemensam strategi 
för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka till Uddevalla ska utvecklas på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Den är en fördjupning av Strukturbild för 
Göteborgsregionen från 2008. Den fördjupade strukturbilden omfattar sex 
gemensamma överenskommelser och en kartbild som visar på element i kustzonens 
framtida struktur. Strukturbilden avses fungera som ett underlag och en vägledning 
för kommunernas planering och handläggning i kust- och havsområdet.

Dokumentet har utarbetats inom ramen för projektet Mellankommunal 
kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (2016-2019). 
Projektet har syftat till att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner, 
myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kust- 
och havsområdet i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Tjörn har medverkat i 
projektet genom tjänstepersoner inom kompetensområdena plan, miljö och 
näringsliv.

Dokumentet har varit på remiss våren 2019. Tjörns kommun har i allt väsentligt fått 
sina synpunkter tillgodosedda vid bearbetningen av remissversionen till slutlig 
version. Inom Göteborgsregionen har slutversionen blivit godkänd i miljö- och 
samhällsbyggnadsutskottet 2019-09-19 och i förbundsstyrelsen 2019-10-18, i 
enlighet med följande förslag till beslut i tjänsteskrivelse (bilaga) från 
projektledande tjänstepersoner inom GR:

”Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen 
besluta 

att godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” samt 
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att föreslå kommunerna inom GR samt Orust och Uddevalla att för egen del 
godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för 
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”.”

Godkännande av rubricerad handling innebär att kommunen ställer sig bakom 
mellankommunala överenskommelser om hållbar utveckling av kustzonen. För 
kommunen innebär detta både en möjlighet att ta stöd och vägledning i och ett 
förpliktigande att beakta innehållet i den fördjupade strukturbilden, vid kommunal 
planering och handläggning som rör kustzonen.

Strategidokumentet pekar framåt mot fortsatt regionalt samarbete och 
kommungemensamt ansvarstagande för långsiktigt hållbar utveckling i kustzonen. 
Om den fördjupade strukturbilden får ett brett regionalt stöd, och regionens 
kommuner, dels genom fortsatt samverkan och dels genom kommunal planering 
och handläggning, gemensamt bidrar till genomförandet av dess mål och strategier, 
bedöms den styra mot och främja en långsiktigt hållbar utveckling av kustzonen.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 212 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 229 den 14 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 186 den 9 september 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 133 den 13 juni 2019,
Kommunstyrelsen, § 121 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 110 den 16 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 69 den 21 mars 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 248 den 13 december 2018,
Kommunstyrelsen, § 224 den 29 oktober 2015,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 206 den 14 oktober 
2015.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-05,
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, 2019-10-18”,
Tjänsteskrivelse GR – Godkännande av fördjupad strukturbild för kustzonen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§313

Utökning av verksamhetsområde med vatten och spillvatten 
Höviksnäs

2019/349

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utökning av verksamhetsområde med vatten och 
spillvatten för fastighet Tångeröd 1:100 och med vatten, spillvatten och dagvatten 
för fastighet Hövik 8:10 samt Hövik 8:11.

Barnkonventionen
Beslut om utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten bedöms 
generellt få positiva konsekvenser för barn då det medför tryggad tillgång till 
grundläggande infrastruktur.

Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom 
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i 
kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde. Hövik 
8:11 och Tångeröd 1:100 har fastighetsnära anslutning likt inom 
verksamhetsområde men via avtalsanslutning. Hövik 8:10 är en obebyggd fastighet 
som ny ägare nu ska bebygga och de önskar kommunalt vatten och avlopp.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 210 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 227 den 14 november 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 266 den 9 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-09-24,
Bilaga 1 Utökat verksamhetsområde,
Bilaga 2 Fastighetsförteckning över utökade fastigheter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§314

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 3 2019

2019/373

Beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats.

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
Redovisning av kvartalsrapport 3 2019 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 

Kommunen hade 8 ej verkställda beslut att rapportera. 5 gällde permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 §, 1 gällde kontaktperson enligt SoL, 2 gällde 
kontaktperson enligt LSS.

Beslutsdatum 2018-02-21 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-01-
31), 2018-12-14, 2018-12-17, 2018-12-21, 2019-03-14, 2019-03-26, 2019-04-23, 
2019-07-02.

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

Fördelning för kön: 6 man, 4 kvinna.

Mer information återfinns i tjänsteutlåtande från socialnämnden.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 222 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 239 den 14 november 2019,
Socialnämnden, § 188 den 30 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 21 oktober 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§315

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om 
vattensituationen september 2019

2019/301

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om vattensituationen 
september 2019.

Interpellationens innehåll

”Bakgrund, 

 I Tjörns kommuns tidning ”Vi på Tjörn” så kunde man i nummer 4 -2019 läsa 
följande under rubriken: 

Vårt värdefulla dricksvatten- Så jobbar vi! 

”Det gör vi här och nu:

 Vi ökar underhållet av ledningarna. Parallellt har vi på börjat det långsiktiga 
arbetet att byta ut gamla ledningar

 I somras ökade vi vår vattenkapacitet genom en ny ledning från Häle mosse till 
Bö tjärn.

  Arbetet med den planerade vattenledningen från Kungälv går framåt.” 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:

1. Hur mycket har underhållet av våra vattenledningar ökat under 2019 kontra 
2018 
i timmar och kronor?

2. Hur mycket vatten har pumpats mellan Häle mosse till Bö tjärn under sommaren 
2019?

3. Har kommunen alla nödvändiga tillstånd och avtal med markägare för sina 
vattenledningar mellan Häle mosse till Bö tjärn och övriga 
överföringsledningar?

4. På vilket sätt går arbetet med den planerade vattenledningen från Kungälv 
framåt?”
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5. Hur har arbetet i det nybildade VA-utskottet bedrivits med avseende på 
sommarens vatten situation?”

Lars Carlsson (M) svarar enligt följande:

1. ”Underhållet på vattenledningarna under 2019 ökat med 559h och 266 425 kr 
jämfört med 2018.

2. Eftersom elleverantören ej har kunnat komma fram med den nya elledningen till 
pumpstationen på grund av markförhandlingar så har vi ej kunnat pumpa direkt 
till Bö tjärn.

Det vatten som har funnit tillgängligt i Häle har pumpats till Tolleby tjärn.

3. Nej. 

4. Man har haft möten på tjänstemannanivå och det går framåt med planeringen, så 
arbetet med att projektera anslutningar och ansökningar av nödvändiga tillstånd 
fortgår.

5. VA-utskottet har haft ett informationsmöte i augusti om vattensituationen där 
man informerades om vilka pågående och planerade åtgärder som genomförs.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 228 den 19 september 2019.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 10 oktober 2019,
Interpellation den 11 september 2019.
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§316

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

2019/70

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden avseende pågående arbete 
inom VA-verksamheten.

2. Motionen är besvarad.

Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande socialdemokraterna 
reserverar sig till förmån för Benny Halldins (S) förslag.

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

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

Motionens innehåll

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

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

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

Driftsbudgeten

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

Investeringsbudgeten

När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de 
föreslagna investeringarna. Det är extra viktigt att säkra vattentillgången till Tjörn 
om detta skall göras genom, färskvatten från Göta älv, avsaltning av havsvatten 
eller ökning av befintligt uttag från Stenungsund kräver en seriös utredning. 

Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på 
särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras. 
Investeringar som är kopplade till tidigare befolkningsprognoser skall revideras till 
kommunens nuvarande lägre ökningstakt. Varje investering ska kopplas till de 
driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den eventuella påverkan på taxan ska 
beräknas innan slutligt beslut om investeringens storlek och förläggning i tid 
slutligen avgörs.

Reviderad verksamhetsplan

Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2020-2023 
som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att 
taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.

Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren 
2020. Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara 
kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.

Om inget görs kommer den nuvarande situationen med att skattekollektivet överför 
pengar från våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar, en sådan 
överföring är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att 
finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar.  

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

Med stöd av ovanstående yrkar vi att:

1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna.

2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt utredda hur vi kan säkra vår 
vattenförsörjning.

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

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

5. se över de senaste årens drift och kapitalkostnader för att se om VA-
verksamheten baserat på principen om självkostnad.
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6. lägga fram ett nytt förslag till VA-taxa som dels baseras på de reviderade 
underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har 
som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i 
samhället i stort.”

Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat enligt följande:

”I motionen om vatten avloppsverksamheten på Tjörn yrkar Socialdemokraterna 
kring sex punkter efter en egen redovisning om nuläget

Flertalet av de punkter som anges i motionen är kända fakta. Därtill kan vi också 
konstatera att delar som lyfts fram som nödvändiga åtgärder redan pågår.

Beslut om översyn av taxan och dess struktur är taget och ska vara klart för 
redovisning för nämnden i oktober månad för vidare beslut.  

För att hantera både dagens verksamhet och framtida lösningar är det nödvändigt 
med förändringar även i taxan. Att effektivisera nuvarande verksamhet är 
nödvändig och arbete pågår på flera områden till detta anser vi att även att en 
förändring av taxan är nödvändig.  

Inom VA idag har vi tagit fram en nulägesanalys som utgångspunkt för en 
långsiktig strategi som i sin tur ligger till grund för handlingsplan i närtid. 
Underlagen kommer att redovisas för samhällsbyggnadsnämnden i juni månad.

Gällande vår investeringsbudget så ligger åtgärder på samtliga områden som lyfts 
fram i motionen.

De mest angelägna investeringarna är också en följd av krav från Länsstyrelsen om 
otätt avloppsnät. Vi investerar för att minska bräddningarna till recipient (hav, 
vattendrag) avsevärt inom de närmaste åren. Samtidigt ska vi minska svinnet i vårt 
dricksvattennät vilket är åtgärder som också finns i investeringsbudgeten 

Till det kommer utbyggnad av ny infrastruktur till kommande detaljplaner som 
också ger intäkter till verksamheten. Vi behöver också förnya tekniken inom 
vattenproduktionen och fortsätta trimma in och automatisera våra verk för både 
större driftsäkerhet och effektivitet.

Att säkra vår vattentillgång både idag och för framtida behov, är ett prioriterat 
arbete. Dels har åtgärder gjorts efter förra årets torka som gör att vi står bättre 
rustade än tidigare. Fler åtgärder kommer att göras för att i första hand öka 
tillgången i egen försörjning. Därtill finns sen tidigare en åtgärd på längre sikt kring 
vatten från Göta älv.

Samhällsbyggnadsnämnden har redan tagit ett beslut om bildandet av ett VA utskott 
för att nära följa verksamheten och ta nödvändiga beslut.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 160 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 179 den 19 september 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 135 den 22 maj 2019,
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Kommunfullmäktige, § 71 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 maj 2019,
Motion den 7 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

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

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

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

Martin Johanssons (SD) förslag väljs.
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§317

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter om regelverk 
och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn

2019/202

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden att det pågår arbete och 
samarbete med Agenda 2030 samt med översyn av regelverk.

2. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har via gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat in en 
motion om regelverk och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och valt att 
tillstyrka motionens intentioner.

Motionens innehåll

”Sista droppen

År 2015 antog FNs medlemsländer Agenda 2030 som omfattar 17 globala mål för 
hållbar utveckling, 169 delmål och 230 indikatorer. För Sveriges del tillsatte 
regeringen Agenda 2030-delegationen våren 2016 och de fick bland annat i uppdrag 
att föreslå för regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 
fortsättningsvis ska bedrivas. Regeringen har i dagarna fått det förslag som 
AGENDA 2030-delegationen lämnat i sitt slutbetänkande om hur de globala målen 
för hållbar utveckling kan implementeras.

Tjörns kommun har inlett sitt arbete med att implementera AGENDA 2030 i 
kommunens olika organ. Ett av de 17 globala målen är högaktuellt för Tjörn och det 
är vattenfrågan (mål 6). På Tjörn har man över tid haft stora svårigheter med att 
leverera vatten till både boende och företagare på ön. Detta blev extra påtagligt 
under sommaren 2018 som var extrem på många sätt och konsekvenserna blev 
bevattningsförbud och hög prioritet på att spara vatten. Samtidigt vet man att det 
finns stora läckor och att det är ett stort svinn på vatten!

Tjörns är en ö som ligger bra till både som pendlingskommun till Göteborg men 
också som en kommun med låg arbetslöshet, egen hamn och många småföretagare. 
Tjörn är en kommun med stora utvecklingsmöjligheter och det behövs byggas både 
bostäder, skolor, förskolor, äldreboende och industrilokaler. Men hur skall detta gå 
till, hur skall Tjörn kunna utvecklas om man har så stora problem med 
vattenförsörjningen?
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Endast 2.5% av allt vatten på jorden är sötvatten som går att dricka och använda till 
odling. Det handlar om att hushålla med vattnet.

När man nu står inför stora investeringar i kommunen, kan man då garantera 
vattenförsörjningen för allas behov?

Låt Tjörn bli en kommun som tar ansvar för nutid och framtid!

Ett hållbart Tjörn!

Vi föreslår:

Att kommunen i sitt arbete mot framtiden och med AGENDA 2030, söker 
samarbete med forskare, näringsliv, andra kommuner och miljöorganisationer för 
att ta ansvar för ett hållbart samhälle!

Att kommunen sätter upp tydliga regelverk och riktlinjer som motverkar slöseri 
med vatten oh inbjuder till smart hushållning!”

Svar från samhällsbyggnadsnämnden

VA-avdelningen kommer under hösten 2019 att inarbeta relevanta AGENDA 2030-
mål i verksamhetsplaneringen för 2020 och framåt. I detta ligger att söka 
samarbeten med andra kommuner, förbund (t ex GR), näringsliv och andra 
samarbetspartners.

Flera av målen har redan använts som stöd vid bidragsansökning från HaV-
myndigheten i det omfattande bidrag som före sommaren utlovades från 
Länsstyrelsen och HaV, för forskning, utredning eller investeringar i 
dricksvattenförsörjning.

VA-avdelningens kravställning för anslutna dricksvattenkunder framgår i ABVA 
(Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp). Regelverket ABVA är 
kommungemensamt (med lokala skillnader) och håller på att ses över i GR-
nätverket. Tjörns ABVA ska uppdateras i samband med att nytt taxeförslag läggs 
fram för beslut. I ABVA kan Tjörn själva lägga fram krav på hur slöseri undviks 
och en smartare hushållning av befintligt sötvatten tillvaratas på bästa sätt, t ex 
genom uppsamling i behållare för spolnings- och bevattningsändamål.

Det behöver på ett övergripande plan (kommunal-/regional nivå) anföras argument 
så att PBL och andra regelverk förändras mot det håll att alla nybyggen tvingas ha 
ett rörsystem för uppsamlat vatten. Regnvatten är rent nog för att spola toaletter 
med, att vattna med och att tvätta tak, fasader, altaner, bilar, båtar, osv.

VA-verksamheten har under våren 2019 besökt VA-syd i Malmö som sedan några 
år arbetar med ett koncept som bygger på frivillig bortkoppling av stuprör till 
dagvattenledningarna ute i villasamhället. De kallar konceptet ”Regnvattenskörd”. 
Bortkopplingarna finansieras av VA-syd genom en engångsutbetalning per stuprör 
(2000 kr) och montage av en vattentunna. Vattentunnan inklusive alla kopplingar 
kan köpas av VA-syd för 1000 kr/enhet och debiteras via VA-räkningen. I de 
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studier som genomförts har översvämningarna minskat och vattenförbrukningen 
gått ned under torr väderlek.

VA-syds satsning är legitim och är inte konkurrensbegränsande. Var och en har rätt 
att själva köpa sin vattentunna på annat håll. VA-syd finansierar satsningen genom 
avsättning av en procentandel i taxan vilket har skapat utrymme för 
heltidsanställning av tre kommunikatörer. De arbetar tvärfunktionellt med 
samhällsbyggnadsavdelningarna samt befintliga kommunala företag inom VA-syds 
regionala område.

Kommersiella fastigheter arbetar redan med uppsamling av regnvatten och det 
byggs i flera skånska städer gröna miljöer; regnvatten i städerna har blivit en 
handelsvara.

Sammantaget behövs en gemensamt uttalad vilja inom Tjörns kommun att satsa på 
ett hållbart synsätt och riktade satsningar på att i ett första steg utrusta kommersiella 
fastigheter inom TBABs bestånd med regnvattenuppsamling. I ett andra steg skulle 
många fastigheter i våra sju tätorter koppla bort stuprör från dagvattensystemen – 
vilket inte bara skapar minskat ovidkommande vatten i våra avloppsledningar utan 
även en minskning av vattenförbrukningen vid torka. 

Våra dagvattensystem är anpassade för regn med mindre intensitet. De senaste årens 
skyfall (mycket regn på mycket kort tid) klarar inte dagvattensystemet av att hantera 
varvid översvämningarna ökar, framförallt i lågpunkter. 

Kopplas stuprör bort från fastighetens eget dräneringssystem skapas en tidsbuffert 
så att dagvattensystemet hinner avleda annat ytvatten (från hårdgjorda ytor).

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 161 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165 den 19 september 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 215 den 21 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 164 den 16 maj 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12,
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019,
Motion den 3 maj 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer Rikard Larssons (S) förslag mot kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsens förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Rikard Larssons (S) förslag.
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Omröstningsresultat
24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
15 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Kommunstyrelsens förslag väljs.
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§318

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende 
utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet

2019/207

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat 
in en motion avseende utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet.

Motionens innehåll

”Bakgrund

Tjörns kommuns vattenledningsnät är på flera ställen i dåligt skick. Det läcker ut 
vatten som aldrig når fram till hushållen och industrierna. Utläckaget av rent vatten 
drabbar inte miljön, men kostar stora belopp som idag till viss del belastar 
skattekollektivet. Det handlar ofta om många mindre läckor under jord, svåra att 
upptäcka. För att hitta en läcka behöver man mäta med särskild utrustning. Tjörn är 
en ö omgivet av hav, vilket innebär att det i dagsläget bara finns begränsade 
mängder sötvatten.

Vatten som läcker ut från kommunala färskvattensystem letar sig ofta in i 
spillvattennätet. Många kommuner har stora problem med utläckage av färskvatten 
samtidigt som man tidvis kan ha vattenbrist. Vi behöver se vatten som en resurs. 
Det finns inget som kan försvara att man tillåterstora utläckage på ett kommunalt 
VA system.

En målsättning i ett åtgärdsprogram kan vara att digitalisera VA. Genom att 
digitalisera kan man få till ett visualiseringssystem som underlättar framtida 
styrning av verksamheten. Andra prioriterade åtgärder kan vara att minimera ut och 
inläckage, begränsa bräddningar samt att förbättra säkerheten mot oförutsedda 
händelser i ledningsnätet. Genom att planera och arbeta förebyggande kan vi 
effektivisera och lägga resurser där de gör störst nytta.

Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna:

 Att kommunen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att låta utreda 
möjlighet att digitalisera VA inom Tjörns kommun. 

 Att utreda hur man kan identifiera, kvantifiera och kategorisera läckor med 
digitala hjälpmedel.

 Att utreda hur en visualisering bör se ut och vad som ska ingå.
 Att utreda kostnadseffektiviteten för införande av digitalisering.
 Att redovisa resultatet av utredningen till kommunfullmäktige
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Svar från samhällsbyggnadsnämnden

 Digitalisering är redan genomförd avseende förnyelse av driftövervakning. Vi 
loggar flöden, nivåer, temperaturer och annan viktig analysdata. Övervakningen 
har i många år skett via ett äldre system som nu valts bort till gagn för en öppen 
plattformslösning där vi inte blir bundna till ett och samma företag utan kan 
välja vilket företag vi finner lämpligast beroende på förmåga att leverera 
kvalitet och god service. Tjänsterna kan därför konkurrensutsättas vilket tidigare 
val övervakningssystem inte medgav.

 Kategorisering och kvantifiering av läckor är absolut ett område där VA skulle 
kunna bli bättre på att utnyttja system som finns på marknaden – en utredning 
skulle ge vid handen vilket digitalt hjälpmedel som passat oss bäst. Ett digitalt 
mätsystem som samarbetar med mätarbrunnar ute på ledningsnätet skulle ge oss 
mycket viktig kunskap om avsnitt där vi har läckor.

 Identifiering av läckor görs idag med digitala lösningar som placeras ute på 
ledningsnätet och lyssnar efter typiska läckageljud. Metoden är träffsäker men 
kräver mycket underhåll för att vara effektiv. Det är en dyr lösning som kräver 
att en anställd arbetar med metoden på heltid.

 En utredning borde främst beakta följande;

 Hur vi kan använda befintlig driftplattform för att sammanställa mätunderlag – 
finns behov av annan programvara?

o Har kommunen idag någon bra plattform som VA kan utnyttja för 
sammanställning och analys?

o Utplacering av nya mätarbrunnar i strategiska positioner

o Omvärldskontroll – hur gör andra kommuner/förbund?

o Kostnadsaspekter för utbyggnad av mätstationer och anställning av 
rörnätsingenjör (utpekad tjänst som arbetar med rörnätets drift- och 
underhåll)

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 162 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166 den 19 september 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12,
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019,
Motion den 9 maj 2019.
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§319

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende 
åtgärd mot vattenbrist

2019/220

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat 
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då åtgärder som 
föreslås enligt motionen är redan påbörjade enligt VA-avdelningens redovisning.

Motionens innehåll

”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi 
ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och 
arbete har satts igång kring en ny vattenledning från Göta Älv i Kungälv till 
Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring 
Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.

På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar. 
Fler kommuner t. ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt 
vatten vid behov. Vi Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning 
kring vilka förutsättningar det finns för Tjörns kommun.

Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att 
hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”

Svar från samhällsbyggnadsnämnden

Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa metoder för att 
återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler kommuner än Stenungsund. Det 
handlar om att hitta en bra balans mellan produktionskostnad och tillförlitlighet. 
Under de månader som dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda 
reservoarvolymer för att klara klimatmässiga variationer, därför har VA-
avdelningen intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig 
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och vi söker 
bidragspengar för olika inriktningar.

På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är Strömstads 
kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört fast och varken 
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Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut. Investeringen för >500 
permanentboende på Kosteröarna bedömdes uppgå till dryga 160 Mkr under 2011 
då den andra utredningsrapporten landade hos Strömstads kommun. I detta skulle 
befintligt vattenverk byggas om för avsaltning.

En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning och/eller 
dricksvattenledning från Strömstads kommun:

https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/va-l%C3%B6sning-
kan-kosta-176-miljoner-1.2112880

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 163 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167 den 19 september 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12,
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019,
Motion den 9 maj 2019.
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§320

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och 
Cyril Esbjörnsson (TP) om beslut att ett nytt kulturhus inte skall 
uppföras

2018/527

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning
Motionärerna Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) anser att 
kommunfullmäktige ska besluta att ingen byggnation av kulturhus ska ske under 
mandatperioden samt ge förvaltningarna i uppdrag att stoppa all projektering 
avseende nytt kulturhus.

Beslut om vilka investeringar som ska genomföras tas i och med att beslut om 
kommunens investeringsbudget. Detta beslut fattas av kommunfullmäktige i juni 
varje år enligt den beslutade budget- och uppföljningsprocessen. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 224 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 241 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 161 den 16 maj 2019 – återremiss för att invänta budget,
Kommunstyrelsen, § 94 den 2 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 80 den 17 april 2019,
Kommunfullmäktige, § 23 den 24 januari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-24,
Motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om beslut om att ett 
nytt kulturhus inte ska uppföras, 2018-12-14.
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§321

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

2019/231

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

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

Motionens innehåll

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

Bakgrund:

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

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

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

Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:

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

Förvaltningens kommentar till motionen

Kommunfullmäktige har i beslut 2018-06-14, § 92 fastställt arvodesbestämmelserna 
inkl. fasta arvoden för mandatperioden 2019-2022. Därutöver fastställde man även, 
efter politiska överläggningar, tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande till 80 %. Om det föreligger ett behov av att utvärdera 
tjänstgöringsgraden för presidiemedlemmar i nämnderna bör arvodesberedningen 
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hantera frågan. Arvodesberedningen har under en mandatperiod löpande dialog med 
samtliga nämnders presidium för att kunna ta del av erfarenheter och synpunkter 
kopplat till ersättning- och tjänstgöringsnivåer. Förvaltningen föreslår att motionen 
avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 92 den 14 juni 2018 - om att anta arvodesbestämmelser och 
att tjänstgöringsgrad för 2:e vice ordföranden ska vara 80 % av heltid.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 21 maj 2019.

51



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§322

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

2019/253

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

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
Socialdemokraterna genom Benny Andersson, har inkommit med en motion om hur 
Tjörn kommuns tillgångar är säkrade i konstruktionen av Soltak AB. De 
frågeställningar som lyfts i motionen är om Soltak AB hamnar på obestånd, hur är i 
så fall Tjörns kommuns tillgångar säkrade, såväl på våra egna bankkonton som i 
Soltak AB? Finns erforderliga försäkringar eller säkerhet ordnat på annat sätt? Kan 
Tjörns kommun bli ansvarig för kostsamma överenskommelser och avtal som 
Soltak AB ingår för ägarkommunernas räkning? Kan Soltak AB sälja ut delar av sin 
verksamhet, vad skulle det i så fall få för konsekvenser?

Motionen föreslår att, kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra 
en genomgripande riskanalys av samarbetet med Soltak AB genom:

- Utreda hur Tjörns kommuns tillgångar och skulder kan påverkas av olika 
tänkbara utvecklingsscenarier för Soltak AB

- Utreda hur Tjörns kommuns tillgångar kan säkras, när Soltak AB har rätt att 
utanordna pengar från Tjörns kommuns konto i bank

- Att vidta de relevanta åtgärder som behövs för att säkra Tjörns kommuns 
tillgångar i samarbetet med Soltak AB

- Att återrapportera utredningarna och genomförda åtgärder till 
Kommunfullmäktige senast under december månad 2019

Förvaltningen anser att genom de för Soltak AB antagna styrdokument såsom 
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv samt Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och revisorernas granskning utgör en tillräcklig reglering av risker.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 226 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243 den 14 november 2019.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 6 juni 2019.

53



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§323

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter om att utreda 
möjlighet till utträde ur SOLTAK AB

2018/437

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

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
Verksamheten inom Soltak AB startade i oktober 2016. Det innebär att 
verksamheten varit igång under 3 år. Syftet med Soltak AB är långsiktigt och 
inriktat på att skapa effektiva administrativa processer med hög kvalitet och låg 
sårbarhet så att resurserna till kärnverksamheterna kan öka. Detta arbete är 
pågående. Att redan efter 3 år, initiera en utredning i syfte att utvärdera 
verksamhetens effektivitet anses vara för tidigt för att den ska kunna ge några 
rättvisande och relevanta svar. 

I tertialrapport 2 2019 för Soltak AB prognostiseras en positiv trend för 2019.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 227 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 14 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 18 oktober 2019.
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§324

Anmälan av interpellation från Benny Andersson (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om kommunens 
rutiner gällande klagomålshantering

2019/399

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om kommunens rutiner gällande 
klagomålshantering.

Interpellationens innehåll

”På Tjörns kommuns hemsida finns ”Fråga & Tyck” där medborgarna kan lämna 
sina synpunkter, samt också formulär för att lämna Klagomål på skolan och 
möjligheten att direkt kontakta en politiker.

På KF 190919 sa du Martin Johansen bland annat att det är mycket människor som 
dagligen ”kommer upp och pratar, mailar och hör av sig” samt att ”folk brukar höra 
av sig för att de är missnöjda med något”, slut citat.

Mina frågor blir med beskriven bakgrund:

 Finns det ett gemensamt system där allmänhetens olika klagomål och 
synpunkter rapporteras och diarieförs alt. Sammanställs oberoende av hur de 
inkommit och vem de än har inkommit till, som en del i kommunens 
systematiska kvalitetsarbete?

 Vilka rutiner finns för att klagomål som inkommit muntligen eller via mail skall 
följas upp, eventuellt åtgärdas och utvärderas?

 Redovisas de inkomna klagomålen/synpunkterna till Kommunfullmäktige eller 
respektive nämnd för att man på så sätt skall kunna ha detta som underlag för 
utvecklingsområden? 

 Tas dessa klagomål och synpunkter med som en punkt i kommunens 
årsredovisning?”

Beslutsunderlag
Interpellation den 13 november 2019.
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§325

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att ta fram en 
politikerhandbok

2019/410

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att införa en politikerhandbok.

Motionens innehåll

”Införande av Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge ledamöter hjälp 
att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma lagar och regler som styr 
kommunens uppdrag

Bakgrund: 

Den här handboken skall utgöra ett stöd för den som är förtroendevald i Tjörns 
kommun. Tjörns kommuns verksamhet regleras av regeringsformen. Ramarna som 
förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det skall gå till återfinnes i 
kommunallagen 2017:725. I denna Ramlag framgår det hur ska gå till när beslut 
fattas och ärenden behandlas tex: hur en motion i fullmäktige skall behandlas.

Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom det uppenbara 
brister hos företrädare från bl.a. Liberalerna och Miljöpartiet vad vi behöver tänka 
på när vi handlägger ärenden i fullmäktige. Även en sådan enkel sak som handlägga 
motioner som väckts och anmälts till sammanträdet tycks vara svårt att förstå för 
många. Inte minst påvisas kunskapsbristen genom det som framkommer vid ljud- 
och bild upptagningen från sammanträdet.

För att allmänheten skall få förtroende för fullmäktiges sätt att hantera tex: motioner 
måste vi ha en samlad vägledning hur hanteringen skall ske så att alla ledamöter och 
ordförande gör gemensamt på samma vis. Det svärtar ner Tjörns kommun anseende 
om olika ledamöter har egna regler eller vilseleder församlingen och dess 
ordförande. Vi måste nu alla ta krafttag mot kunskapsbristen och få tillgång till en 
gemensam vägledning

Fullmäktige föreslås besluta: 

Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om att tillse att det tages fram en 
Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge ledamöter hjälp att fullgöra 
sina uppdrag samt uppmärksamma lagar och regler som styr kommunens uppdrag”

56



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Motion den 19 november 2019.
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§326

Anmälan av motion från Maud Hultberg (S) om anslag till ”En 
porrfri barndom”

2019/420

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Maud Hultberg (S) har lämnat in en motion om anslag till ”En porrfri barndom”.

Motionens innehåll

”Studier visar att barn idag kommer i kontakt med pornografin redan runt 10-
årsåldern. Samtidigt är sexuellt våld är idag mer regel än undantag inom den 
kommersiella pornografin; redan för 10 år sen visade cirka 90 % av scenerna i de 
populäraste pornografiska filmerna i USA fysisk aggression, och idag är nog 
siffrorna ännu högre. 

Psykologiska experiment har visat hur konsumenter avtrubbas och söker det mer 
extrema vilket kan förklara varför aggressioner och mer extrema inslag uppfattats 
ha ökat på senare år i pornografin. Forskare tvingades redan på 1980-talet klippa 
ihop fragment från olika filmer för att kunna göra experiment eftersom det var 
omöjligt att hitta en pornografisk film som inte innehöll avhumanisering, förnedring 
eller våld. 

Forskning har också visat att konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi 
gör män i normalpopulationen mer sexuellt aggressiva samt producerar attityder 
som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor. Pornografikonsumerande män har 
rapporterats vara mer sexuellt våldsamma och kontrollerande än misshandlande 
män som inte rapporterats konsumera pornografi i flera enkätstudier där kvinnor på 
kvinnojourer och i vårdkedjan fått frågor om detta. Män som använder mer 
pornografi är också statistiskt mer benägna att köpa sex än andra män. Flera 
kvantitativa intervjustudier visar att en majoritet sexköpare vill att prostituerade 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

personer ska imitera pornografi som de sett och som andra kvinnor inte ställer upp 
på. 

Inom vården har man kunnat se en stor ökning av mycket unga män med impotens 
då de blivit sexuellt avtrubbade av den våldspornografi de sett och andelen unga 
kvinnor som inkommer med bland annat så allvarliga analskador att operation krävs 
har ökat. Detta då sex som skadar kvinnor har normaliserats. 

Redan i nuläget håller kommunen på att lägga in ”porrfilter” på kommunens datorer 
vilket är ett första steg. Att stoppa tillgången på pornografi är dock ytterst svårt men 
det samhället kan göra är att lägga mycket resurser på att informera och samtala 
kring pornografi med unga samt med de vuxna som befinner sig omkring de unga. 

Förslag:

 Riktade ekonomiska resurser avsätts till Kvinnojouren Stenungsund (förutom 
det bidrag de skall ha för sin ordinarie verksamhet) och Ungdomssamordnarna 
på Tjörn för att de i samråd skall kunna arbeta förebyggande i klasser fr.o.m. åk 
6 i Tjörns skolor samt bjuda in föreläsare och genomföra informationsmöten 
och utbildningar riktade till skolpersonal och föräldrar. 

 Att ”En porrfri barndom” blir en del av barn- och ungdomsarbetets ”träd” och 
förblir en årlig återkommande punkt i det förebyggande arbetet för att skapa en 
trygg och säker kommun.”

Beslutsunderlag
Motion den 13 november 2019.
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§327

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 2581-19 laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende 
fastställande av dagordning 2019-02-21 (Kommunstyrelsens arbetsutskott)

Överklagat beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-21, § 26:

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tjörns kommun beslutade den 21 februari
2019 att fastställa dagordningen med den ändringen att ansökan om 
lägenhetsarrende på del av fastigheten Koholmen N:N, Tjörns kommun – skulle 
utgå. Vid sammanträdet beslutade arbetsutskottet också om avslag på yrkande om 
att Rikard Larsson skulle få närvara vid sammanträdet.

Förvaltningsrättens avgörande:
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet i den del det avser beslut
att inte låta ersättaren Rikard Larsson närvara vid sammanträdet.

Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen i mål  3668-19, fråga om 
prövningstillstånd avseende kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om 
adjungering

Överklagat beslut
Kammarrätten i Göteborgs dom den 14 juni 2019 i mål nr 1322-19.

Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande:
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens 
avgörande står därmed fast.
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§328

Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att även Gert 
Kjellberg (TP) ska få väcka motioner i kommunfullmäktige

2019/422

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att även Gert Kjellberg (TP) ska få 
väcka motionen i kommunfullmäktige.

Motionens innehåll

Bakgrund: 
Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom att jag som 
ledamot i Tjörns fullmäktige inte fick väcka motioner. De båda motioner som jag 
väckt var anmälda till sammanträdet den 14 november 2019 samt var med på 
dagordningen. Fullmäktige beslutade att jag inte fick väcka motionerna.
Det svärtar ner Tjörns kommuns anseende om fullmäktige punktmarkerar enskilda 
ledamöter och förvägrar dem att väcka motioner.

Fullmäktige föreslås besluta: 
- Att Gert Kjellberg skall ges möjlighet att väcka motioner och få dessa 

handlagda på samma vis som övriga ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Motion den 5 december 2019.
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§329

Val av ersättare i kommunstyrelsen (S) från och med 2020-01-01

2019/303

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Anette Johannessen (S) till ersättare i kommunstyrelsen 
från och med 2020-01-01.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har valts till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval 
ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 298 den 12 december 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rikard Larsson (S) föreslår Anette Johannessen (S) som ersättare i kommunstyrelsen.
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§330

Avslutande anförande

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark (M) avslutar årets sista 
sammanträde med att tacka fullmäktiges ledamöter och kommunens tjänstemän för 
det gångna året och önskade å fullmäktiges vägnar alla kommuninvånare en god jul 
och ett gott nytt år. Ett varmt tack riktas även till eleverna från Kulturskolan Delta 
på Tjörn, vars dans- teater- och sångelever genomfört en luciaföreställning vid 
dagens sammanträde.

Kommunalrådet Martin Johansen (L) samt kommunfullmäktiges ledamot Rikard 
Larsson (S) tog även tillfället i akt och tackade fullmäktiges ledamöter, presidium 
och kommunens tjänstemän för året som gått.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 300 § 307 § 308 

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

1.  Bo Bertelsen (m) -          

2.  Lars Carlsson (m) 1 1   1   1   

3.  Susanne Landgren (m) 1 1   1   1   

4.  Anders G Högmark (m) 1   1 1   1   

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

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

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1 (tom § 315)  1   1   1  

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

1  1   1   1  

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1 1   1   1   

     Kerstin Möller      (-) fd (m) -          

     Daniel Magnusson         (m) -          

9.  Robert Bull  (c) -          

10.  Georg Strömbom (c) 1 1   1   1   

       Frank Holvik (c) 1 1   1   1   

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1   1   1   

12. Benita Nilsson (l) 1 1      1   

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 (tom § 316) 1   1   1   

14. Gunnemar Olsson (l) -          

15. Inga-Lill Hast (l) -          

16. Peter Andersson (l) 1 1   1   1   

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 1   1   1   

      Lennart Rosén (l) 1 1   1   1   

      Hans Kristensson (l) 1 (from § 317)          

17. Magne Hallberg (kd) 1 1   1   1   

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 (from § 301)    1   1   

19. Rolf Persson (kd) -          

      Dan Gustafsson (kd) 1 1   1   1   

      Jörgen Myrberg (kd)   1 (tom § 300) 1         

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 (from § 316)          
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 300 § 300 § 300 

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

24. Benny Halldin (s) 1  1   1   1  

25. Maud Hultberg (s) 1  1   1   1  

26. Jan Berndtsson (s) 1  1   1   1  

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) -          
      

      Anette Johannessen (s) 1  1   1   1  

      Oscar Andersson (s) 1  1   1   1  

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) 1 (tom § 315)  1   1   1  

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) -          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) 1 1   1   1   

      Elisabeth Halvors (mp) -          

33. Martin Johansson (sd) 1 1     1  1  

34. Rikard Simensen (sd) 1 1     1  1  

35. Thord Jansson (sd) 1 1     1  1  

36. Christer Olsson (sd) 1 1     1   1 

 Zaid Liveland (sd) x          

 Jenn Johansson (sd) x          

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 (39 from 

§ 315) 24 18 1 20 16 4 18 19 3 
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 316 § 317  

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

1.  Bo Bertelsen (m) -          

2.  Lars Carlsson (m) 1 1   1      

3.  Susanne Landgren (m) 1 1   1      

4.  Anders G Högmark (m) 1 1   1      

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

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

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1 (tom § 315)          

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

1  1   1     

     Robert Johansson (m) -          

     Yvonne Andersson (m) 1 1   1      

     Kerstin Möller      (-) fd (m) -          

     Daniel Magnusson         (m) -          

9.  Robert Bull  (c) -          

10.  Georg Strömbom (c) 1 1   1      

       Frank Holvik (c) 1 1   1      

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1   1      

12. Benita Nilsson (l) 1 1   1      

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 (tom § 316) 1         

14. Gunnemar Olsson (l) -          

15. Inga-Lill Hast (l) -          

16. Peter Andersson (l) 1 1   1      

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 1   1      

      Lennart Rosén (l) 1 1   1      

      Hans Kristensson (l) 1 (from § 317)    1      

17. Magne Hallberg (kd) 1 1   1      

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 (from § 301) 1   1      

19. Rolf Persson (kd) -          

      Dan Gustafsson (kd) 1 1   1      

      Jörgen Myrberg (kd)   1 (tom § 300)          

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 (from § 316)  1   1     
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     2 (2) 
 

Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 316 § 317  

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

24. Benny Halldin (s) 1  1   1     

25. Maud Hultberg (s) 1  1   1     

26. Jan Berndtsson (s) 1  1   1     

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) -          
      

      Anette Johannessen (s) 1  1   1     

      Oscar Andersson (s) 1  1   1     

      Birgitta Bengtsson (s) -          

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) 1 (tom § 315)          

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) -          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) 1 1   1      

      Elisabeth Halvors (mp) -          

33. Martin Johansson (sd) 1 1   1      

34. Rikard Simensen (sd) 1 1   1      

35. Thord Jansson (sd) 1 1   1      

36. Christer Olsson (sd) 1 1   1      

 Zaid Liveland (sd) x          

 Jenn Johansson (sd) x          

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 (39 from 

§ 315) 24 15 0 24 15 0    
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