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§ 38

Yttrande, laglighetsprövning Fastighetsbildningsservitut
Klädesholmen 1:1 – fråga om inhibition
Dnr 2014/297-255
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Yttra sig enligt upprättat förslag
2. Yttrandet undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande, Martin Johansen
3. Paragrafen är omedelbart justerad
Reservation
Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens beslut (KS § 27) har överklagats av Gert Kjellberg.
Förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att yttra sig över Gert Kjellbergs
yrkande om inhibition. Kommunen kommer senare att beredas tillfälle att yttra sig
över det som Gert Kjellberg anför i sak.
Enligt uppgift från förvaltningsrätten behöver yttrandet avseende yrkandet om
inhibition inte beslutas av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott får
således avge aktuellt yttrande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut, § 27 den 15 januari 2015
Beslutsunderlag
Överklagan den 19 februari 2015
Tjänsteutlåtande den 23 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut
Benny Andersson (S) yrkar bifall till den klagande
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) och
Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Omröstning begärs och Kommunstyrelsens
arbetsutskott godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) och Bo Bertelsens (M) förslag
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag
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Omröstningsresultat
3 ja-röster, Martin Johansen (FP), Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M)
2 nej-röster, Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S)
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OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015 - 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-02-26
Namn
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Omröstningar
Yttrande
fastighetsbildningsservitut

§

§

§ 38

Ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

Inga-Lill Hast

M

1

1

Bo Bertelsen

M

1

1

Azar Hedemalm

MP

-

Roland Flyckt

KD

-

Mats Kristensson

C

-

Benny Andersson

S

1

1

Jeanette Lagervall

S

1

1

Robert Bull

S

-

Benny Halldin

S

-

Summa:
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3

2

avst
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avst

ja

nej

avst

TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-02-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 09.00 – 11.55

Utses att justera

Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2015-03-03, kl. 10.00

Paragrafer

26-37, 39-46

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Kajsa Cardevik

Ordförande

____________________________________________________________
Martin Johansen (FP)

Justerare

____________________________________________________________
Benny Andersson (S)

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-02-26

Anslaget sätts upp

2015-03-04

Anslaget tas ner

2015-03-25
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_______________________________________________________________
Carina Eliasson
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Beslutande

Martin Johansen (FP), ordförande
Inga-Lill Hast (M)
Bo Bertelsen (M)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)

Övriga närvarande

Johan Fritz, kommunchef
Mats Mikulic, kommunjurist
Katarina Hillberg, ekonomichef
Mats Berntsson, budgetekonom/controller
Kristina Christiansson, sektorschef samhällsbyggnad
Pascal Karlsson, teknisk chef
Kajsa Cardevik, kommunsekreterare
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§ 26

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Fastställa dagordningen med följande ändringar:
Tillägg:
Fråga om deltagande i insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2015
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§ 27

Svar på motion från (S) och (MP) gällande policy och riktlinjer för
att motverka korruption samt otillbörlig förmån
Dnr 2014/168-059
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande:
”Bakgrund
Tjörns kommun saknar idag ett tydligt handlingsprogram och riktlinjer för att stävja
korruption inom kommunen. Det är av stor vikt att medborgarna kan känna ett starkt
förtroende att de beslut som fattas av tjänstemän och politiker är sakliga och
objektiva vilket ger tilltro till Tjörns kommun.
Det är även av vikt med tanke på att Tjörns kommun profilerar sig som säker och
trygg kommun enligt WHO.
Med anledning av den mediala debatt som varit de senaste åren där det offentliga
samhället, bl.a. i vår närhet hamnat i allmänhetens intresse angående misstankar om
korruption och mutor är det av stor vikt att det finns klara riktlinjer för vad som
gäller den enskilde tjänstemannen, den förtroendevalde men även för det eventuella
företag som vill ge en uppmuntran och tack för väl bemötande.
Vi understryker att vi har idag ingen misstanke om att detta skett inom de beslut som
avslagits eller beslutats inom Tjörns kommuns ansvar. Alla har en inbyggd moralisk
kompass om vad som är rätt och fel men den exakta gränsen kan vara för olika
personer. Därför är det av vikt att det som gäller för Tjörns kommun och de som det
berör finns nedtecknat som stöd vid tveksamhet. Men även framförallt då det
offentliga och näringslivskulturen inte alltid har samma kultur/regelverk. En inte ont
anande näring kan i okunskap ge uppmuntran som strider mot god offentlig
verksamhet.
Utan kunskap kan vi således omedvetna begå korruptionsbrott eller bli utsatta för
otillbörlig påverkan.
T.ex, Kan man bli bjuden på lunch av en leverantör?
Bjuden på Julbord? När finns risk för vänskapskorruption?
Hur hanterar vi förtroendevalda varandra vid kommunala beslut som rör någon av
oss, räcker det med att en förtroendevald anmäler jäv för att garantera beslut som rör
den enskilde? Det är frågor som dessa som inte får finnas tveksamheter kring utan
det ska finnas klara regler om vad som gäller i vår kommun. Vi kan aldrig garantera
att korruption eller otillbörlig påverkan aldrig kommer att förekomma, men det ska
inte bero på att man inte visste vad som gäller!
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SKL har material om detta, det finns flera kommuner som utarbetat och antagit
policys för detta, en är t.ex Falun kommun som bifogas motionen som exempel och
inspiration om hur det kan se ut, man behöver ju inte uppfinna hjulet varje gång man
vill ha ett nytt program, det går att ta efter goda exempel utan att det blir sämre
kvalité.
Nedan, utdrag från Falu kommuns hemsida
Postadress, 791 83 FALUN
Telefonväxel, 023-830 00
www.falun.se
Falu kommuns policy avseende mutor och andra otillbörliga förmåner
Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-25, § 147
1. Inledning
Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i en kommun utsätts för, såväl som utsätter
andra för, påverkan av olika slag. Sådana kontakter människor emellan utgör
naturliga inslag i ett vitalt och levande demokratiskt samhälle men lika viktigt för
demokratin och förtroendet för det offentliga är att sådana processer sker på formellt
riktiga sätt och i beaktande av de gränser som gäller för hur sådan påverkan får se ut.
Tjänsteman, politiker och uppdragstagare vid Falu kommun har ett ansvar för att
uppträda på sådant sätt att det bidrar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för
Falu kommun. Det är av yttersta vikt att allmänheten kan känna förtroende för att
anställda vid kommunen i sitt värv agerar sakligt och opartiskt. Till följd därav måste
tjänstemän, uppdragstagare och förtroendevalda vid Falu kommun vara särskilt
försiktiga när det gäller att ta emot förmåner, pengar eller andra gåvor från enskilda
och/ eller företag. Ni ska inte utsätta Er för risken att ens kunna misstänkas för att ha
utsatts för otillbörlig påverkan i Er tjänsteutövning. För anställda, förtroendevalda
och uppdragstagare inom Falu kommun gäller därför följande moraliska och etiska
grundsyn:
Utgångspunkten för alla företrädare för Falu kommun är att vinnlägga sig om att
erhålla, upprätthålla och säkerställa allmänhetens förtroende. I alla sammanhang
skall iakttagas ett sådant förhållningssätt att det inte kan förekomma risk för, eller
misstanke om, att företrädare för kommunen gör sig skyldig till mutbrott eller annat
korruptionsbrott.
För personer som ägnar sig åt myndighetsutövning, upphandling eller inköp är i
princip alla förmåner att anses som otillbörliga.
2. Brotten muta, givande av muta och handel med inflytande
Det som kännetecknar korruptionsbrott är att det finns risk för otillbörlig påverkan
av den som handlingen riktar sig till i dennes tjänsteutövning. Den som är anställd,
förtroendevald eller uppdragstagare i kommunen eller dess bolag kan dömas för
mutbrott. Det innebär att reglerna omfattar alla anställda och förtroendevalda i
kommunen t.ex. socialsekreterare, vårdare, lärare, miljöinspektörer, nämnd-,
styrelse- och fullmäktigeledamöter etc. Det är viktigt att observera att anställda som
ägnar sig myndighetsutövning, inköp, upphandling och dylikt är särskilt
integritetskänsliga.
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I brottsbalken (BrB) finns korruptionsbrotten ”tagande av muta” (10 kap 5 a § BrB)
och ”givande av muta” (10 kap 5 b § BrB), vilket tidigare benämnts som
bestickning. Regelverket är i allt väsentligt detsamma för det privata näringslivet
som för offentlig verksamhet, med vissa skillnader i regelverket för allmänt åtal. Om
arbetstagare, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, låter sig utlovas eller
begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget kan
denne dömas för mutbrott. Detta innefattar även den som tar emot, godtar löfte om
eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Den som lämnar, utlovar eller
erbjuder en sådan förmån kan dömas för givande av muta.
Därtill finns brottet handel med inflytande om någon som inte omfattas av
lagrummen för mutbrott tar emot eller ger, godtar eller lämnar löfte om, begär eller
erbjuder en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid
myndighetsutövning eller offentlig upphandling (10 kap 5 d § BrB). Näringsidkare
kan därtill göra sig skyldiga till vårdslös finansiering av mutbrott om denne genom
grov oaktsamhet främjat ett givande av muta (10 kap 5 e § BrB).
För tagande eller givande av muta är föreskrivet straff om böter eller fängelse i högst
två år. Är brottet grovt är föreskrivet straff om fängelse i lägst sex månader och
högst sex år.
2.1 Begreppet otillbörlig
Vad som medför risk för en otillbörlig påverkan i någons tjänsteutövning beror på
omständigheterna i det särskilda fallet. Sådant som vägs in i bedömningen är
tjänsteställning och påverkbarhet, förmånens värde och dess beskaffenhet i övrigt.
Klart otillbörligt är att ge och ta emot en förmån som förknippas med att någon i sin
tjänsteutövning skall handla eller underlåta att handla på ett visst sätt. Det spelar i
detta inte någon roll om kommunen eller någon annan lider skada eller ej. Det
behöver inte heller bevisas att man faktiskt har påverkas eller skulle bli påverkade av
erbjudandet utan det räcker med att man objektivt sett skulle kunna tänkas bli
påverkad av förmånen.
Avgörande för hur en förmån skall betraktas är som regel förmånens värde sett från
mottagarens synpunkt. Några beloppsgränser för vad som kan anses vara en otillåten
muta eller en godtagbar förmån finns därför inte. Otillbörlighet föreligger då
förmånen i det konkreta fallet är så attraktiv att den kan antas påverka mottagaren
och dennes handlande i tjänsten. För att vara acceptabel skall förmånen utgöra ett
naturligt led i mottagarens tjänsteutövning eller vara uttryck för allmänt godtagbara
umgängesformer. Ett bra sätt att undvika gränsdragningsproblem är att helt undvika
att ta emot gåvor och förmåner.
2.2. Situationer där påverkan ofta bedöms otillbörlig
Nedan följer några situationer där påverkan ofta bedöms som otillbörlig. Vänligen
notera att detta är exempel på situationer vari korruptionsbrott kan aktualiseras och
ej någon uttömmande lista.
2.2.1. Myndighetsutövning, upphandling och inköpsansvar
För anställda och förtroendevalda som ägnar sig åt myndighetsutövning, ansvarar för
upphandling och inköp gäller att alla förmåner i princip är att anses som otillbörliga.
Eventuella gåvor och erbjudanden skall omedelbart skickas tillbaka.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-26

7 [31]

2.2.2. Personlig vänskap
Särskild försiktighet bör iakttas vid personlig vänskap. Redan vänskapen i sig kan
påverka tjänsteutövningen. Sådana gåvor som parterna i transaktioner personligen
brukar bekosta och ge varandra, betraktas vanligen som en vänskapsgåva och inte
som muta. De grundläggande kraven på saklighet och opartiskhet skall alltid beaktas
och jävsreglerna torde förhindra att man handlägger ärenden där man har
vänskapsförhållanden med någon av de inblandade.
2.2.3. Kontanter och lån
Förmån i form av kontanter eller lån får inte tas emot. Exempel: En
landstingsanställd låstekniker, tillika arbetsledare, lånade pengar för privat bruk av
en leverantör. Den landstingsanställde dömdes för mutbrott och leverantören för
bestickning.
2.2.4. Måltider
Enstaka, inte alltför påkostade, enklare måltider i anknytning till arbetet (till exempel
vid förhandlingar) torde vara tillåtna. Måltiden får då inte vara det primära syftet
med sammankomsten. Måltiden, eller annan form av representation bör uttrycka en i
detta sammanhang sedvanlig gästfrihet, till exempel i form av värdskap vid
inledande av förhandlingar, under sådana eller som en avslutning vid
förhandlingarna. Försiktighet bör iakttas vid ofta återkommande representation mot
en och samma person eller grupp av personer. Är make/maka/sambo medbjuden
ökar risken för att förmånen räknas som otillbörlig. Särskild aktsamhet bör iakttas
för att undvika att utsätta sig för påverkan t.ex. genom att bli bjuden på måltider av
tilltänkta/möjliga leverantörer under upphandlingsförfaranden e.dyl. situationer.
Exempel: Två tullassistenter lät sig bjudas på mat och öl av stewarden på en färja.
De fick även handla obeskattade varor. Tullassistenterna dömdes för mutbrott och
stewarden för bestickning.
2.2.5. Studieresor, kurser och konferenser
Studieresor, kurser, konferenser och liknande bör som regel betalas av arbetsgivaren
då det är denne som ansvarar för personalens kompetensutveckling. Enligt
lagförarbetena kan det sällan anses tillbörligt att en anställd i offentlig sektor bjuds
på en studieresa. För att vara tillbörlig måste en sådan resa vara seriöst upplagd och
ovidkommande nöjesarrangemang får i princip inte förekomma. Inbjudan skall vara
riktad till arbetsgivaren och denne har att välja ut de personer som deltar.
Exempel: Innehavaren av en byggnadsfirma betalade för två Ålandsresor samt ett
flertal restaurangbesök till ett sammanlagt belopp om 6.450 kr för en
kommunanställd. Byggnadsfirman betalade även för färjebiljetter, mat och dryck till
ett sammanlagt belopp om 1.404 kr för en kommunanställd som var biträdande chef
vid kommunens upphandlingsenhet. Emedan det hävdades att resorna varit
arbetsrelaterade fann domstolen att det huvudsakligen rört sig om nöjesresor.
Byggnadsfirmans innehavare dömdes för bestickning och de båda kommunanställda
för mutbrott.
Exempel: Kommunalråd lät sig bjudas på en resa till Budapest för att diskutera en
företagsetablering i kommunen med en svensk företagsledare. Då domstolen inte
fann att något sakligt skäl förelegat för att förlägga sammanträdet i Budapest dömdes
kommunalrådet för mutbrott.
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2.2.6. Gåvor och testamentsförordnanden i samband med vård och omsorg
Avseende erbjudanden om gåvor, ersättningar eller andra förmåner från vårdtagare
eller anhöriga till vårdtagare kan hänvisas till en av Socialstyrelsen framtagen
broschyr ”Om gåvor och testamenten:” Generellt gäller följande beträffande gåvor i
samband med vård. Det är alltid otillbörligt att ta emot något som kan framkalla
tacksamhetsskuld. Särskilt inom äldrevården och hälso- och sjukvården är det viktigt
att de äldre/patienterna inte får intryck av att det krävs gåvor till personalen för att få
den vård man är berättigad till. Det får inte bli så att äldre människor drar sig för att
söka hjälp av rädsla för att bli utnyttjade. Personalen bör under inga omständigheter
ta emot penninggåvor även om det rör sig om små belopp. Gåvor med realiserbart
ekonomiskt värde t.ex. smycken, konst, prydnadsföremål och liknande är inte heller
tillåtet att ta emot annat än om värdet är ringa. Drickspengar får inte förekomma. Om
en arbetstagare eller uppdragstagare får vetskap om att någon pensionär eller patient
avser att testamentera egendom till arbetstagaren, åligger det vederbörande att
klargöra för testator att han/hon överhuvudtaget inte kan ta emot någon gåva eller
förmån.
Exempel: Föreståndare för ett servicehus underlättade för en i huset boende person
att upprätta testamente till hennes förmån och mottog den testamenterade
egendomen. Då föreståndaren var medveten om testamentet, det inte fanns några
särskilda personliga relationer till testatorn utanför tjänsten och hon mottog egendom
av mera än obetydligt värde dömdes föreståndaren för mutbrott och hennes del i
testamentet förverkades.
Exempel: En man som tillbringade sina sista år på ett servicehus testamenterade
delar av sin egendom till den personal som vid hans frånfälle tjänstgjorde på den
avdelning där han bodde. Testamentet blev känt för personalen först efter mannens
död. Då personalen tog emot den testamenterade egendomen, som var av mer än
obetydligt värde, och de erhållit egendomen på grund av sin tjänsteutövning dömdes
personalen för mutbrott och deras del av testamentet förverkades.
2.2.7. Gåvor i allmänhet
Huvudregeln vid Falu kommun är att vi inte tar emot gåvor som har samband med
vårt arbete eller uppdrag. Att särskilt observera är att även gåvor av ringa värde kan
bedömmas som otillbörliga, gåvor får absolut inte förknippas med viss prestation.
Exempel: En tjänsteman på Naturvårdsverket fick en flaska whisky och en flaska
konjak i 50-års present av ett företag som tillverkade kemiska bekämpningsmedel.
Gåvan ansågs otillbörlig och tjänstemannen dömdes för mutbrott.
Exempel: Ett kommunalråd uppvaktades på sin 60-årsdag med ett presentkort på
1000 kr för ett i kommunen verksamt privat byggföretag. Kommunalrådet dömdes
för mutbrott och direktören för byggföretaget dömdes för bestickning.
2.2.8. Sidoleveranser av varor och tjänster
En muta kan även bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från huvudmannens
leverantör eller att få en tjänst utförd, t.ex. reparation av bil eller hus.
Exempel: Distriktschef vid ett kommunalt bostadsbolag beställde kyl och frys för
egen räkning. Beställningen gjordes hos en stor leverantör till det kommunala
bostadsbolaget. Vitvarorna levererades och installerades vederlagsfritt.
Distriktchefen dömdes för mutbrott.
Justerandes sign
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Exempel: En arbetsledare anställd vid ett energibolag lät entreprenörer med uppdrag
åt energibolaget utföra arbeten på den egna privata fastigheten. Arbetena betalades
av energibolaget. Arbetsledaren dömdes för mutbrott och två av de fyra åtalade
entreprenörerna dömdes för bestickning.
2.2.9. Rabatter och lån
Anställda eller förtroendevalda i Falu kommun tar inte emot rabatter,
följderbjudanden eller liknande som inte riktar sig till samtliga anställda i
kommunen. Rabatter inom ramen för en personalförening kan emellertid inte
betraktas som otillbörlig förutsatt att samtliga anställda i kommunen har möjlighet
att delta i föreningen.
Exempel: Ett företag erbjöd arbetstagare som beställde varor för mer än ett visst
belopp för sin arbetsgivares räkning en freestyle som var värd 298 kr. Företagets
representanter dömdes för bestickning.
2.2.10. Övriga erbjudanden, bonuspoäng m.m.
Det kan förekomma att anställda eller förtroendevalda i kommunen får erbjudanden i
tjänsten om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på fritiden.
Det kan vara fråga om att resa, låna en stuga, låna en båt eller om aktiviteter som
t.ex. golftävlingar. Tacka alltid nej till sådana erbjudanden. Olika slags
bonuserbjudanden såsom flygbonuspoäng för tjänsteresor och liknande skall endast
användas i tjänsten.
3. Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks
Den som är frågor om vad som är en otillbörlig förmån eller gåva eller har fått ett
erbjudande av någon utomstående bör ta upp detta med sin närmaste chef som
därefter kan föreslå åtgärder. Om tveksamhet råder kontakta någon av kommunens
jurister. Om förmånen bedöms som otillbörlig skall polismyndigheten kontaktas.
4. Sammanfattning
Vid Falu kommun är utgångspunkten att vi inte tar emot gåvor, belöningar eller
förmåner. Om Ni blir erbjudna något dylikt kan Ni rådfråga Er chef om det är tillåtet
att ta emot det Ni erbjudits. Att närmaste chef eller någon annan har kännedom om
att Ni erhållit eller blivit erbjudna en gåva, belöning eller förmån innebär dock inte
att handlingen blir tillbörlig. Det är Ni som mottagare som bär det straffrättsliga
ansvaret.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar vi
• Att: kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast utarbeta, samt
ange förslag om antagande av ny policy och riktlinjer mot korruption och mutor i
handledande och förebyggande syfte för alla berörda, enskild tjänsteman, politiker,
näringsidkare med kontakter av dessa som stöd vid eventuella frågor eller
tveksamheter.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 92 den 24 april 2014
Kommunstyrelsens presidieutskotts beslut, § 68 den 15 maj 2014
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Motion den 17 april 2014
Tjänsteutlåtande den 15 oktober 2014
Politiskt svar den 25 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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§ 28

Svar på motion från Thord Jansson (SD), gällande anskaffning av
parkeringsvärmare åt hemtjänstens bilar
Dnr 2014/44-732
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
Sammanfattning
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion gällande anskaffning av
parkeringsvärmare åt hemtjänstens bilar, enligt följande:
”Anledning:
Fördelarna är ju många och att sätta sig i en förvärmd bil ger dig självklart en
behagligare start på bilfärden, men samtidigt minskade hälsorisker. Genom att hålla
bilens rutor fria från snö, is och imma blir du också en säkrare förare. En förvärmd
motor slits betydligt mindre och släpper ut mindre skadliga avgaser.
• Att värna om miljön genom mindre utsläpp av avgaser.
• Att värna om personalens hälsa, då de slipper sätta sig i kalla bilar vid sina många
kundbesök.
• Att minska bensinförbrukningen och slitaget på motorerna.
Vi (SD) föreslår därför:
Att kommunen utreder möjligheten att montera in parkeringsvärmare i hemtjänstens
bilar.
Att kommunen vid framtida inköp av fordon till hemtjänsten får parkeringsvärmare
installerade vid leverans.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 53 den 27 mars 2014
Beslutsunderlag
Motion den 31 januari 2014
Tjänsteutlåtande den 2 november 2014
Politiskt svar den 25 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes sign
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§ 29

Återremitterad motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert
Johansson (MP), om att utreda modellen ”vita jobb” vid
upphandling av tjänster inom Tjörns kommun
Dnr 2013/327-005
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
Sammanfattning
En motion har väckts av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) enligt
följande:
”Bakgrund
I Malmö och flera andra kommuner utvecklar man den offentliga upphandlingen
genom att tillföra sociala klausuler som är möjliga inom ramen för EU rätten. Syftet
är att motverka att offentliga skattemedel kan bidra till ekonomisk brottslighet, hamna
i fickorna på oseriösa företag och garantera att de man handlar med har schysta
villkor för de anställda.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i de senaste budgeterna föreslagit att Tjörns
kommun påbörjar ett arbete för Vita jobb. Tjörn bör vara ett "vitt" föredöme.
Vad är Vita jobbmodellen?
Modellen bygger på ett antal hörnstenar såsom:
•
•
•
•
•

Att den är anpassad efter lagen och offentlig upphandling och EU-rätten.
Att den ställer krav på kollektivavtalsenliga villkor.
Vita jobb modellen är ett upphandlingsverktyg.
Den ger effektiv kontroll mot svartarbete.
Att den inte påverkar den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal.

Exempel på kontraktsvillkor vid upphandlingar enligt Vita jobb modellen:
•

•
•
•

Förbud att anlita svart arbetskraft (som entreprenören inte betalar skatte,
arbetsgivaravgifter för) samtliga på arbetsplatsen ska bära namnbricka och IDhandlingar.
Förteckning med namn ska löpande uppdateras.
Rätt att löpande kontrollera anställda och villkorsuppfyllelse.
Brott mot avtalsvillkor ger skadestånds- och/eller hävningsrätt.

Resultat för Tjörns kommun när modellen är införd är bland annat:
•
Justerandes sign

Att man skapar nya jobb med schysta villkor och lärlingsplatser.
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Stimulerar sund konkurrens och premiera de företag som medför ett sunt
arbetsliv.
”Vita jobbmodellen” säkerställer ett tätt samarbete med skatteverket.
Inför nya sociala klausuler om sysselsättning och skatteparadis i våra avtal.
Stimulerar utbildning av personal och fackliga representanter.
Förbättrar våra möten med näringslivet och information till Tjörnborna.

Med stöd av ovanstående föreslår vi att:
Kommunfullmäktige tar besluta att ”Vita Jobb” modellen införs vid upphandlingar av
tjänster i Tjörns kommun och dess bolag.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 194 den 26 september 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 181 den 2 oktober 2014
Kommunfullmäktiges beslut, §161 den 16 oktober 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 2 den 29 januari 2015
Kommunstyrelsens beslut, § 43 den 12 februari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 22 november 2013
Politiskt motionssvar den 23 september 2014
Politiskt motionssvar den 25 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes sign
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§ 30

Svar på återremitterad motion framställd av Benny Halldin (S) och
Robert Johansson (MP), om att utreda förutsättningarna för en
simhall på Tjörn
Dnr 2013/49-822
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
Sammanfattning
En motion har väckts av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) enligt
följande:
”I valrörelsen 2010 förekom ett antal mer eller mindre kostsamma utspel från en del
partier. Bland annat var det vallöften som 50 platser i ett nytt äldreboende i
Skärhamn, vilket ingen idag längre talar högt om.
Annorlunda är det då med det ändå mer kostsamma förslaget till en Simhall på Tjörn.
Inte många minns väl valaffischer som pekade på olika platser där ”här skull en
simhall kunna ligga”. Trots detta görs fortfarande en del utspel i pressen kring frågan.
Ett mer seriöst tillvägagångsätt är att utredda olika alternativ och beskriva för och
nackdelar inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv med de olika tänkbara förslagen.
Med bakgrund av ovanstående yrkas följande:
Att ge Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning över olika
tänkbara placeringar av en Simhall.
Att ge utredningen skall beskriva ekonomiska konsekvenser samt vilken
samhällsnytta det kan bli ur ett folkhälsoperspektiv för de olika alternativen.
Att till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av utredningen senast under
december månad 2013.
Dessa övervägande skall minst ingå i utredningen:
- Om och hur vi kan samverka med andra kommuner för att bygga och driva en
simhall.
- Om och hur vi kan samverka med näringslivet för att bygga och driva en simhall.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 39 den 21 februari 2013
Kommunstyrelsens beslut, § 193 den 7 november 2013
Kommunfullmäktiges beslut, § 30 den 27 februari 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 183 den 2 oktober 2014
Justerandes sign
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Kommunfullmäktiges beslut, § 163 den 16 oktober 2014
Beslutsunderlag
Motion den 7 februari 2013
Tjänsteutlåtande den 3 maj 2013
Politiskt motionssvar den 22 oktober 2013
Politiskt motionssvar den 29 september 2014
Politiskt motionssvar den 25 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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§ 31

Beslut angående folkomröstning simhall
Dnr 2014/163-822
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att följa resultatet
av folkomröstningen och avslutar därför ärendet utan ytterligare åtgärd.
Sammanfattning
I anslutning till de allmänna valen den 14 september 2014 genomfördes en
rådgivande folkomröstning angående en simhall. Folkomröstningen hade initierats
genom ett så kallat folkinitiativ. Enligt folkinitiativet skulle simhallen i sådant fall
finansieras med en skattehöjning om 25 öre.
Av de 12 286 röstberättigade valde 9 091 (74 %) att rösta för eller emot att det skulle
byggas en simhall som skulle finansieras med en skattehöjning. Resultatet blev 51,3
% Nej (4 665 röster), 40,8 % Ja
(3 712 röster). Övriga röster är blanka eller ogiltiga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 oktober 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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§ 32

Remissvar, Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän
Dnr 2014/449-841
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Föreslå Kommunstyrelsen besluta
1.
2.

Samarbeta med nätverket inom projektet Bohuslän på export, enligt
”Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän”.
Om samarbetsprojektet utvecklas ytterligare ska en diskussion tas kring
organisationen Södra Bohuslän Turism AB.

Sammanfattning
Kultur- och Fritidsnämnden beslutade 2015-02-02, § 14, att föreslå kommunstyrelsen
att samarbeta med nätverket inom projektet Bohuslän på export, enligt
”Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän”. Om samarbetsprojektet utvecklas
ytterligare ska en diskussion tas kring organisationen Södra Bohuslän Turism AB.
Tidigare beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 4 den 2 februari 2015
Beslutsunderlag
Missiv, Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän den 24 november 2014
Tjänsteutlåtande den 5 januari 2015
Tjänsteutlåtande den 15 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes sign
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§ 33

Återremitterat ärende, VA-taxa 2015
Dnr 2014/444-346
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta
1.
2.
3.

4.
5.

Anläggningsavgifterna (§ 5.1 och § 6) höjs med 5 %.
Brukningsavgifterna (§ 9.1 och § 11) höjs med 5 %.
Lägenhetsbegreppet (§ 3) slopas för gästplats i gästhamn samt för
uppställningsplatser på camping. Lägenhetsbegreppet kvarstår bara för
villavagnar/husvagnar som är långvarigt uppställda och permanent
inkopplade till VA.
Ordet ”taxan” ersätts med ”avgiftsuttag” i tredje stycket (§ 4.2).
I första stycket (§ 13) görs följande tillägg: ”Avgift enligt 11 debiteras en
gång årligen, för innevarande år. Avgifter enligt 12 debiteras i efterskott per
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen.”

Sammanfattning
Kommunen är mitt i genomförandet av den VA-plan som fullmäktige antog år 2006.
Det är en mångårig satsning, med mycket stora investeringar. Att VA-taxan behöver
höjas år 2015 beror dels på att kapitalkostnaderna ökar kraftigt, och dels på att
stoppade detaljplaner gett färre nya kunder. Om VA-kunderna ska bära sina egna
kostnader behöver VA-taxan år 2015 höjas med 5 %. Alternativt behövs ett särskilt
kommunbidrag på 2,3 mkr till VA-verksamheten.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 291 den 12 november 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 9 den 15 januari 2015
Kommunfullmäktiges beslut, § 14 den 29 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 oktober 2014
Förslag till VA-taxa 2015
Tjänsteutlåtande den 17 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertlesen (M) och Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar enligt att taxan ska regleras enligt index med KPI på
punkterna 1 och 2 i förslag till beslut. I övrigt instämmer (S) i punkterna 3-5.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-26

19 [31]

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och Bo Bertelsens (M) och IngaLill Hasts (M) förslag väls. Omröstning begärs och Kommunstyrelsens arbetsutskott
godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och Inga-Lill Hasts (M) förslag
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag
Omröstningsresultat
3 ja-röster, Martin Johansen (FP), Bo Bertelsen (M) och Inga-Lill Hast (M)
2 nej-röster, Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S)
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§ 34

Fråga om anslutning till Nordvästsvenska InitiativetInfrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän
Dnr 2015/100-530
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Återremittera ärendet för politisk beredning.
Sammanfattning
Väl fungerande transporter för människor och gods är en förutsättning för att
Kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-kommunerna) ska fortsätta
utvecklas. För att fler ska kunna ta del av allt som erbjuds och för att vi ska nå vår
fulla potential måste våra behov av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas.
Kommunerna har gemensamt tagit fram förslag för förbättringsåtgärder i samverkan
med större aktörer från näringslivet. Förslaget innehåller både korta och längre
tidsperspektiv, dessutom tas hänsyn till kommunalt ansvar såväl som till
frågeställningar som måste beslutas regionalt/nationellt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 27 januari 2015
Nordvästsvenska Initiativet -Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt
utveckling i Södra Bohuslän den 16 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M) yrkar på återremiss för politisk beredning.
Benny Andersson (M) yrkar på återremiss för inarbetande av de fyra punkter (S)
lämnat in.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) och Bo
Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign
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§ 35

Nyttjande av lokaler för politiska grupper under kommande
mandatperiod 2015-2018
Dnr 2015/55-282
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att anta förslag till nyttjande av lokaler för
politiska grupper under mandatperiod 2015-2018.
Sammanfattning
I och med ny mandatperiod har förfrågan kommit från politiska partier hur
kommunens lokaler kan nyttjas för politiskt arbete. För att klargöra detta har ett
förslag till nyttjande av lokaler för politiska grupper under kommande
mandatperiod 2015-2018 tagits fram för antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 januari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar på att ärendet bordläggs tills partistödet tagits upp och
justerats.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.
Omröstning begärs och Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) förslag
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag
Omröstningsresultat
3 ja-röster, Martin Johansen (FP), Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M)
2 nej-röster, Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S)

Justerandes sign
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§ 36

Yttrande över samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning
och budget för GR år 2016
Dnr 2015/93-041
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom förslag till
verksamhetsinriktning om budget för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
år 2016.
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har till medlemskommunerna
översänt ett samrådsunderlag avseende budget för kommande år, 2016. GR har
hemställt om att synpunkter från medlemskommunerna lämnas senast den 1 april
2015.
Beslutsunderlag
Samrådsunderlag från GR den 10 februari 2015
Tjänsteutlåtande den 17 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) bifall till förslag till beslut.
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§ 37

Förslag till vigselförrättare
Dnr 2015/103-112
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Länsstyrelsen att förordna Johan
Olofsson som vigselförrättare.
Sammanfattning
Johan Olofsson har inkommit med en förfrågan om att få bli borgerlig
vigselförrättare.
Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om vigselförrättare efter förslag från
respektive kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
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§ 39

Uppdrag, taxa samt riktlinjer för markupplåtelser
Dnr 2015/104-267
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Ge Mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att se över och uppdatera
avgifter samt utarbeta riktlinjer för markupplåtelser med undantag av det beslut om
avgift för upplåtelse av mark för sjöbod och förråd som kommunfullmäktige
beslutade 2013-12-12 § 258.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 258 om en uppdaterad avgift för
sjöbodar och förråd, den föregående taxan var från 1996. Det finns därutöver ett
behov av att även se över och uppdatera avgifter och utarbeta riktlinjer för övriga
markupplåtelser. Kommunen har idag cirka 300 markupplåtelser utöver sjöbodsoch förrådsarrenden. Övriga markupplåtelser är t.ex. upplåtelse av mark för
verksamheter, idrottsändamål, parkeringsplatser, betesmark etc.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-26
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§ 40

Investeringsuppföljning
Dnr 2015/58-042
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Notera informationen.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen presenterar uppföljning på gjorda investeringar för
arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Investeringsuppföljning 2014-12-31
Investeringsuppföljning 2015-01-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att de projekt som i investeringsuppföljningen avviker
från investeringsrutinerna ska lyftas till Kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.
Omröstning begärs och Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) förslag
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag
Omröstningsresultat
3 ja-röster, Martin Johansen (FP), Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M)
2 nej-röster, Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-26
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§ 41

Slutredovisning VA-projekt Ledningsnät Myggenäs 10:1
Dnr 2015/59-344
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Notera att slutredovisning har gjorts.
Sammanfattning
Projektering pågick under 2009 och entreprenaden utfördes i huvudsak under 2011.
Entreprenaden är i sin helhet slutbesiktad och garantibesiktad och anläggningen ägs
och drivs av Tjörns kommun.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 321 den 16 december 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 23 den 29 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 23 november 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar på att ärendet ska lyftas till Kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-02-26

27 [31]

§ 42

Slutredovisning av VA-projekt Sjöledningar Stockevik –
Ängholmen och Skärhamn – Kyrkesund
Dnr 2015/60-344
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Notera att slutredovisning har gjorts.
Sammanfattning
Projekten är två delentreprenader i kedjan av projekt som fullföljer kommunens
beslut att avveckla reningsverken i Sunna och Skärhamn genom att överföra
avloppsvattnet till ett nytt reningsverk i Ängholmen. Projekteringen pågick under
2008/2009.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 322 den 16 december 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 24 den 29 januari 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 24 november 2014
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar på att ärendet ska lyftas till Kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs.
Omröstning begärs och Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) förslag
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag
Omröstningsresultat
3 ja-röster, Martin Johansen (FP), Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M)
2 nej-röster, Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 43

Begäran om starttillstånd, mindre ledningsarbeten
Dnr 2014/54-344
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Bevilja starttillstånd för mindre ledningsarbeten.
Sammanfattning
Begäran gäller starttillstånd för mindre ledningsarbeten.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 44

Begäran om starttillstånd, serviser
Dnr 2014/53-349
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Bevilja starttillstånd för mindre ledningsarbeten.
Sammanfattning
Begäran gäller starttillstånd för serviser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Val av Tjörns kommuns representanter i KIMO
Dnr 2015/105-111
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Välja Inga-Lill Hast (M) till förtroendevald representant och Miljöchef, Lina
Johansson, till tjänstemannarepresentant för Tjörns kommun.
Sammanfattning
Tjörns kommun har sedan tidigare beslutat att ingå i KIMO (Kommunernas
Internationella Miljöorganisation). Kommunen ska representeras av en
förtroendevald och en tjänsteman.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) nominerar Inga-Lill Hast (M) till förtroendevald representant och
Miljöchef, Lina Johansson, till tjänstemannarepresentant.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Fråga om deltagande i insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2015
Dnr 2015/106-748
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Tjörns kommun ska delta i insatser mot langning av alkohol 2015.
Sammanfattning
En inbjudan har inkommit från Länsstyrelsen om deltagande i insatser mot langning
av alkohol i Västra Götalands län 2015.
Under 2014 deltog 44 av de 49 kommunerna i länet tillsammans med polisen och
Länsstyrelsen i arbetet mot langning av alkohol till unga. Sedan flera år har detta
arbete utvecklats till ett reguljärt arbete under hela året.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Länsstyrelsen den 23 februari 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S) och Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till
förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015 - 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-02-26
Namn

parti

närv

närv

Omröstningar
VA-taxa

ej tjg

§ 33

Ja

Nej

avst

ja

Lokaler för
partier

Investeringsuppföljning

§ 35

§ 40

nej

avst

ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Inga-Lill Hast

M

1

1

1

1

Bo Bertelsen

M

1

1

1

1

Azar Hedemalm

MP

-

Roland Flyckt

KD

-

Mats Kristensson

C

-

Benny Andersson

S

1

1

1

1

Jeanette Lagervall

S

1

1

1

1

Robert Bull

S

-

Benny Halldin

S

-

Summa:

5

3

2

3

2

3

2

avst

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015 - 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-02-26
Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Slutredovisning,
sjöledningar

§

§

§ 42

Ja

Nej

Martin Johansen

FP

1

1

Inga-Lill Hast

M

1

1

Bo Bertelsen

M

1

1

Azar Hedemalm

MP

-

Roland Flyckt

KD

-

Mats Kristensson

C

-

Benny Andersson

S

1

1

Jeanette Lagervall

S

1

1

Robert Bull

S

-

Benny Halldin

S

-

Summa:

5

3

2

avst

ja

nej

avst

ja

nej

avst

