Till kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 2018
Motion: Angående tillsättande av en Etikkommission.

Den borgerliga majoriteten på Tjörn, ledd av det liberala kommunalrådet Martin
Johansen, har sedan maktövertagandet 2008 kantats av märkliga affärer som rullas
upp i media inom det kommunala ansvaret. I de fall som avslöjas som inte är direkt
olagliga är de i många fall etiskt tvivelaktiga med uppenbara inslag av girighet. En av
de mest kända är bytesaffären mellan framstående partikamrater och kommunen av
attraktiv tomtmark med havsutsikt mot värdelöst dike i syfte att få allmänheten att
tro på tillkomsten av en lekplats mitt i en trevägskorsning! En annan
uppmärksammad affär har varit försäljning och därmed privatisering av värdefull
kommunal mark samt omvandling av en sjöbod mitt Skärhamns hamnområde till en
sommarrestaurang.
Andra exempel på affärer som stoppats av oppositionen, tack vare att vi fått
kännedom om försöken i tid, är försöket att sälja Rönnängs Brygga och vatten till
privatperson eller när den juridiska prövningen hävt antagna beslut efter
överklaganden från kommunmedborgare, t.ex. försöket att sälja Ängeviksladan för en
krona till politikervänner i majoriteten! Bygglov har frikostigt beviljats utanför
planområde till lika goda politikervänner samtidigt som vanliga privatpersoner
nekats i grannområdet med omotiverade skäl.
Nya försök görs nu att försöka sko sig på att köpa in vattenområden för en billig peng
av politikerföreträdare, allt för att kortsiktigt gynna sig på bekostnad av kommande
generationers möjlighet av rekreativa gemensamma miljöer i vår känsliga kommuns
samhällen.
Med kunskap om att det som är sålt aldrig går att få tillbaka kräver nu
socialdemokraterna att en Etikkommission nu tillsätts med omedelbar verkan. Eller
är det möjligt att tro att det går att köpa tillbaka det som är sålt utan mycket dyra
återköp, vad skulle t.ex. återköp av tomten under sjöboden i Skärhamns hamn kosta,
24000 kr? Knappast, eller hur ser t.ex. möjligheterna ut att byta tillbaka diket i
Rönnäng ut? Knappast troligt det heller.
Det är uppenbart att det finns stort behov av att diskutera och tänka igenom våra
etiska ställningstagande och värderingar om hur vår kommuns framtid bör värnas.
Socialdemokraterna har länge påtalat behovet av besinning i dessa frågor. Den
Etikkommission som vi nu efterlyser ska ha som uppgift att organisera en kommunal
dialog om värderingsfrågor och på detta sätt lyfta upp det ovärderliga samtalet inför
kloka framtidsbeslut, inte efter votering. Tjörns kommun har antagit en metod kallad
”Culture Planning” för samhällsplanering med medborgare. Den bygger på att man
ska ”Fånga Platsens Själ”. Vilken själ anser Kommunfullmäktige att Tjörn ska ha in i
framtiden? Den privatiserade eller den tillgängliga? Det är dags nu att sätta ord till
handling, verkställ ”Culture Planning metoden” som den verkliga metoden med alla
partiers lika värde om att få bli hörda om samhällsplanering i samförstånd med
medborgarna. Där kan vägledande värderingar för vårt samhälle och det dagliga livet
lyftas på ett etiskt, demokratiskt framåtsyftande sätt.
Till dess att Etikkommissionen hunnit träda i kraft ska alla pågående och kommande
utförsäljningar av kommunalt vatten och mark stoppas, detta gäller även de
tillgångar av mark och vatten som finns inom de helägda kommunala bolagen.

Med beskriven bakgrund yrkar vi:
 Att: Kommunfullmäktige tillsätter en Etikkommission bestående av
kommunfullmäktiges samtliga partier
 Att de pågående och kommande utförsäljningarna stoppas till dess att den
planerade Etikkommissionen antagit nya etiska regler för hur utförsäljning av
kommunmedborgarnas gemensamma intressen ska värnas för framtiden.
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