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KF § 199

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Reidun Lorentzon (KD) och Azar Hedmalm (MP) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen äger rum den 28
oktober kl 16.00 i kommunhuset, Skärhamn.
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KF § 200

Fastställande av dagordning
Förslag till förändringar av dagens dagordning framförs.
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändringar:
Följande ärenden utgår:
- Delårsbokslut per den 2013-08-31 (separat handling)
- Återremitterat ärende- Revidering av policy/riktlinjer vid försäljning av mark
och fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag
- Återremitterat ärende- Pris vid försäljning av vattenområde på kommunal
fastighet
- Återremitterat ärende- Revidering av sjöbodspolicyn samt sjöbodsregler
- Återremitterat ärende- Revidering av avgift för upplåtelse av mark för
sjöbod/förråd
- Svar på interpellation ställd till Martin Johansen (FP) framställd av Benny
Halldin (S) om revision gällande projektinvesteringar
- Anmälan av interpellation ställd till Karl-Erik Persson (M) framställd av
Gunilla Nordberg (S) om GC-väg längs väg 160
Följande ärenden läggs till:
- Entledigande Entledigande av Karl-Axel Gundersvik (FP), suppleant i
Stiftelsen Tjörns Ishalls Styrelse
- Val av suppleant Stiftelsen Tjörns Ishalls Styrelse (FP)
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KF § 201
Dnr 2013/342-101

Redovisning av ej färdigberedda motioner
Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33 står att ”Kommunstyrelsen skall två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober”.
Motion om nya regler för att stimulera byggandet av passivhus
Dnr:
Motionärer:
Status:

2011/457-222
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion om att främja kommunal demokrati via webbsända fullmäktigemöten
Dnr:
Motionärer:
Status:

2011/502-005
Azar Hedemalm (MP) och Benny Andersson (S)
Motionen behandlas av kommunfullmäktiges presidie.

Motion angående AFA pengar, personalsatsning friskvård.
Dnr:
Motionärer:
Status:

2012/320-026
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion angående AFA-pengarna, extra löneutbetalning december
Dnr:
Motionärer:
Status:

2012/322-024
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion angående AFA-pengarna, extra kompetensutbildning
Dnr:
Motionärer:
Status:

Justerandes sign

2012/323-027
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.
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Motion om utbildning av ledamöterna i bolagsstyrelserna
Dnr:
Motionär:
Status:

2012/341-027
Benny Halldin (S)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion om förbättrad investeringsstyrning inom Tjörns Kommun och dess bolag
Dnr:
Motionär:
Status:

2012/342-041
Benny Halldin (S)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion om oljesaneringen
Dnr:
Motionär:
Status:

2012/389-182
Benny Halldin (S)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion om garanterade studieplatser för eleverna på Tjörns gymnasieskola
Dnr:
Motionär:
Status:

2012/406-612
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion om förbehållsbelopp
Dnr:
Motionärer:
Status:

2012/409-730
Robert Bull (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion om Tjörns kommuns VA-plan
Dnr:
Motionärer:
Status:

Justerandes sign

2012/412-340
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.
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Motion om avgiftsfria seniorkort
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/15-531
Azar Hedemalm (MP) och Benny Halldin (S)
Motionen behandlas på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde 2013-11-13.

Motion om inrättande av en kommunal resultatutjämningsreserv
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/48-042
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion om att utreda förutsättningarna för en simhall på Tjörn
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/49-822
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion framställd av om läxhjälp till alla barn i Tjörns skolor
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/55-621
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion om att ”införa avgiftsfri kommunal kulturskola för alla barn på Tjörn”
Dnr:
Motionär:
Status:

2013/89-613
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden
2013-04-02. Påminnelse skickad 2013-10-11.

Motion om ”införa gratis simskola för alla barn på Tjörn”
Dnr:
Motionär:
Status:

Justerandes sign

2013/90-811
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden
2013-04-02. Påminnelse skickad 2013-10-11.
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Motion om att införa lånedator via våra skolbibliotek för skolbarn på Tjörn
Dnr:
Motionär:

2013/129-005
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden 2013-05-13. Motionen behandlas på
barn- och utbildningsnämnden sammanträde 2013-11-14.

Motion om initiativ för öppna landskap och kvalitetssäker mat i våra kommunala
kök
Dnr:
Motionär:
Status:

2013/135-460
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-10-24.

Motion angående AFA-pengarna, extra kompetensutbildning
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/316-027
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen remitterades till personalavdelningen 2013-10-11.

Motion angående AFA pengar, personalsatsning friskvård
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/317-026
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen remitterades till personalavdelningen 2013-10-11.

Motion angående AFA-pengarna, extra löneutbetalning december
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/318-024
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen remitterades till personalavdelningen 2013-10-11.

Motion angående AFA-pengarna, extra elevsatsning datorer
Dnr:
Motionärer:
Status:
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2013/319-601
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden
2013-10-11.
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Motion om införande av modellen ”Vita Jobb” för upphandling av tjänster inom
Tjörns kommun
Dnr: 2013/327-055
Motionärer:
Benny Halldin (S) och Robert Johanson (MP)
Status:
Motionen remitterades till upphandlingsenheten 2013-10-11.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förslaget till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Notera redovisningen.
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KF § 202
Dnr 2013/270-401

Förslag till lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-26, § 153 att föreslå
kommunfullmäktige att anta Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Tjörns
kommun med stöd av 9 kap. 7-8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt
13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Kommunkansliet tillstyrker beslutet.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-10-10, § 170.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Tjörns kommun med stöd av
9 kap. 7-8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39-40 och 42-44
§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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KF § 203
Dnr 2013/309-460

Taxa enligt offentlig kontroll av livsmedels- och
foderlagstiftningen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-09-04, § 195 att föreslå
kommunfullmäktige att anta en ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsoch foderlagstiftningen.
Kommunkansliet tillstyrker beslutet.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-10-10, § 171.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Ata en ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen.
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KF § 204
Dnr 2013/288-759

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4
kap 1 § SoL och 9§ LSS kv 2, 2013
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2013-08-21 (SN § 144) att kvartalsrapport 2, 2013, av
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 9 § LSS ska läggas till
handlingarna. Kommunen har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera.
Kommunkansliet tillstyrker att rapporten läggs till handlingarna.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-10-10, § 172.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Lgga Kvartalsrapport 2, 2013, av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4
kap 1 § SoL och 9 § LSS till handlingarna.
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KF § 205
Dnr 2013/323-006

Förslag till sammanträdesdagar 2014 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt mötesdagar för kommunstyrelsens
presidieutskott
Ärendebeskrivning
För varje år fastställd en sammanträdesordning för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt kommunstyrelsens presidieutskott. Ett förslag är nu
framtaget för 2014.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-10-10, § 173.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta det nya förslaget till sammanträdesordning för 2014.
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KF § 206
Dnr 2013/343-045

Omförhandling av lån Tjörns Hamnar AB
Bakgrund
Enligt fullmäktigebeslut 2008-09-11 KF § 112 med dnr 2008/133-045 beviljades
dåvarande Wallhamnbolagen AB, numer Tjörns Hamnar AB, kommunal borgen
såsom för egen skuld upp till 50 MSEK för investering av närvärmeverk i
Kållekärr och för köp av kommunens hamnar. Därtill skulle bolaget erlägga en
årlig borgensavgift till kommunen på aktuellt lånebelopp. Aktuellt lånebelopp på
40 MSEK förfaller till betalning och omförhandling av nya lån pågår.
Ärendet
Av inkomna offerter för omförhandling av nytt lån framgår att bolaget kan få
lägre ränta vid upphandling av nytt lån. Villkoret är att kommunen även går i
borgen för det omförhandlade lånet. Långivaren kräver nytt beslut om borgen
från kommunen eftersom det gamla beslutet avsåg finansiering av investering av
närvärmeverk och köp av hamnar. I nu aktuellt fall avser borgensåtagande
omförhandling av existerande lån, som förfaller till betalning.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-10-10, § 175.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansen (MP) yrkar bifall till förslaget till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Såsom för egen skuld ingå borgen för Tjörns Hamnar AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 40 MSEK, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
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KF § 207
Dnr 2013/315-140

Svar på interpellation ställd till Martin Johansen (FP) framställd
av Benny Andersson (S) om näringslivsklimatet i Tjörns
kommun
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund,
Till kommunfullmäktigemötet den 26 oktober 2012 lämnade undertecknad in en
motion där initiativ för ett starkt och brett förankrat politiskt näringslivsprogram
var kärnan. Som bakgrund för motionen redogjordes den då senaste rankingen
hos Svenskt näringsliv.
I texten från motionen kunde man bl.a. läsa följande:
”Studerar man den senaste mätningen som baseras på mätningar som gjordes
hösten 2011 så ser man att ”Service till Företag” ligger på 197 plats av Sveriges
290 kommuner! Tele och IT nät placerar sig på 174 plats, Tjörn var i slutet på
nittiotalet mycket högt i den utvecklingen. Kommunpolitikers attityder som ligger
på plats 187 slås med god råge av tjänstemännens attityder på 232 plats!
För en del av företagen på Tjörn har det gått bra för med ökad omsättning och
ökad kreditvärdighet, detta kan vi se i den nyligen presenterade mätningen hos
kreditvärderingsföretaget UC.
För att bli trovärdiga även hos företagen måste kommunen anta ett
Näringslivspolitiskt program som klart belyser vad kommunen vill, hur
kommunen ser på sin roll och vilket ansvar som vilar på kommunen.”
Till motionen bifogades även ett utkast till Näringspolitiskt program. Denna
avslogs av majoriteten med bl.a. motiveringen om att majoriteten själva avsåg att
anta ett eget framarbetat näringspolitiskt program som skulle antas under hösten.
I Lokaldelen Orust Tjörn kunde man tisdagen den 17 september 2013 läsa en
införd insändare av Västsvenska Handelskammarens VD, Johan Trouvé.
Han hänvisade där till den nyligen presenterade undersökning baserad på SKL:s
under våren 2013 genomförda undersökning:
”Öppna jämförelser, Företagsklimat 2013” INSIKT- En servicemätning av
kommunernas myndighetsutövning.
Den visade klart på hur Tjörns kommun tappat i ranking sen den senaste
mätningen för två år sedan. Av 189 deltagande kommuner placerade vi oss på
166 plats totalt!
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Trouvé efterlyste tydliga initiativ av kommunledningarna om hur man vill ta sitt
ansvar för en positiv företagsutveckling, bl.a. Tjörn. Enligt honom är grunden för
en positivt företagsklimat att det finns engagerade politiker som ger klara
direktiv till tjänstemannaorganisationen. Det får inte råda något tvivel om att ett
bra företagsklimat är en prioriterad fråga. Om detta kan man läsa Trouvé uttala
sig om på Västsvenska Handelskammarens hemsida.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund till Kommunalrådet Martin Johansen
följande:
 Vilka initiativ har du som ansvarigt kommunalråd tagit för att motverka det
sjunkande förtroendet hos företagen?
 Varför har det under hösten 2012 utlovade näringspolitiska programmet ej
redovisats och antagits?
 Vilka initiativ kommer du som ansvarigt kommunalråd ta för att vända
trenden på SKL:s ranking?
 Varför har vi så lågt förtroende på rankingen enligt dig?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” I Benny Anderssons interpellation från 2013-09-26 uppges en rad påståenden
röranden förhållanden kring företagsklimatet på Tjörn.
Första frågeställningen rör vilka initiativ jag som ansvarigt kommunalråd
har tagit för att motverka det sjunkande förtroendet hos företagen?
Här känns det viktigt att påpeka följande (felaktiga) grundförutsättning.
Bland annat hänvisar Benny till Svenskt Näringslivs attitydstudie från 2011, då
Tjörn rankades på plats 214 i frågan om service till företag.
Detta är gamla siffror, det har skett en klar förbättring i den senaste mätningen
som presenterades under våren 2013. Här rankar företagen på Tjörn servicen till
dem på plats 104 av Sveriges 290 kommuner, dvs en förbättring med 93
placeringar!
Likaså nämns i interpellationen att företagens attityder mot tjänstemän ligger på
plats 232 och attityderna mot politiker på plats 187. Återigen, i den senaste
undersökningen från Svenskt Näringsliv som presenterades under våren så har
attityderna förbättrats avsevärt mot båda parter. Andelen positiva mot
kommunala tjänstemäns service har ökat med 124 placeringar i årets mätning!
Benny hänvisar också i sin interpellation till den senaste studien från Sveriges
kommuner och landsting där företag som haft ärenden inom kommunens
myndighetsutövning får svara på frågor kring information, tillgänglighet,
bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Studien benämns som
Insikt och är en del av Öppna jämförelser kring Företagsklimat.
Totalt sett har Tjörn tappat på Nöjd Kund Index från 62 till 61 i den senaste
studien. Antal ärenden var däremot endast sju inom brandtillsyn, tolv inom
bygglov, två inom markupplåtelse samt fyra inom serveringstillstånd. Här är det
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inte möjligt att uttala sig säkert om resultaten. Däremot var antalet ärenden inom
miljö- och hälsoskydd 64, så här fanns en bra utgångspunkt att analysera och
detta resultat har förvaltningen fått i uppdrag att arbeta vidare utifrån.
Nästa frågeställning från Benny handlar om vilka initiativ jag som ansvarigt
kommunalråd skall ta för att vända trenden på SKL:s ranking?
Återigen, förbättringsarbetet påbörjades redan hösten 2012 och de förbättrade
attitydresultaten i Svenskt Näringslivs från 2103 förklaras bäst genom det
strategiska utvecklingsarbete som bedrivits inom företagsutveckling från
kommunens förvaltningar under det senaste året.
Företagsklimat är en prioriterad fråga och handlar om både infrastruktur,
bemötande, service, arbetstillfällen och framför allt attityder. Detta har vi tagit
fasta på och arbetar med flera bemötande projekt inom samtliga förvaltningar
inom ramen för Välkommenprojektet. Miljö- och hälsoskydd har särskilt fått i
uppdrag att se över sin verksamhet för att förbättra resultaten till kommande
INSIKTs mätningar.
Några exempel på åtgärder som genomförts med målet om att förbättra
företagsklimatet:







Information från kommunen till näringslivet har förbättrats avsevärt
under det senaste året, dels genom månatliga nyhetsbrev som går ut till
företagen, dels har man öppnat upp för fler dialogtillfällen mellan
kommunalråd, kommunledning och företagen genom fler företagsträffar i
olika former. Som handelskammaren och Svenskt näringsliv stadgar så
har dialogen stor del i allt förbättringsarbete. Attitydarbete är ett
långsiktigt arbete!
Nya kundcenter har sina första nio månader tagit emot 18 312 ärenden,
varav en andel från företag som behövt svar på sina frågor. Snabba svar
direkt och synpunkten som verktyg har förbättrat servicen avsevärt!
Förvaltningarna och tjänstemännen har inom ramen för
”Välkommenprojektet” utvecklat sina rutiner samt utvecklat
webbinformationen, med målet om att förenkla för företagen att vara
kund hos kommunen.
Just nu pågår ett blankettarbete som också har förenkling som tema,
något som efterfrågats av företagen.

Efter resultaten från senaste INSIKT har Miljö- och hälsoskydd gjort en
sammanställning av förbättringsåtgärder som de redan har börjat arbeta med:
 Skriva ner rutiner för nyanlända kollegor, så att man snabbt kan komma
in i förvaltningens arbete.
 Fortsätta utveckla och förbättra, förenkla informationen på hemsidan
 Öka andelen ärendebekräftelser och mail som inte kan besvaras med en
gång kommer få en bekräftelse att vi mottagit dem.
 Mer information till företagen om förvaltningens roller, dels på hemsidan,
dels i näringslivets nyhetsbrev. Detta ska tas upp på varje APT.
 Alla som har ett ärende skall få bekräftelse när ärendet avslutas.
Justerandes sign
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Målsättningen är att inga telefonsamtal skall bli obesvarade. Om vi
behöver hänvisa telefonen en längre tid skall den hänvisas till assistent,
alternativt kundcenter.

Fortsatt arbete:
 Öka tjänstemännen och politikens kunskaper om företagens vardag
 Utveckla e-tjänster och ärendehanteringssystem som underlättar för både
handläggare och kunder!
 Arbeta med kvalitetsutveckling internt genom utbildningar
Ovanstående arbete pågår och utvärderas kontinuerligt, kommunchefen är
huvudansvarig för detta arbete.
Varför har det under hösten 2012 utlovade näringspolitiska programmet ej
redovisats och antagits?
Vårt förslag på nytt näringslivsprogram kommer, som du säkert sett på
dagordningen, att presenteras på kommunstyrelsens presidieutskott den 24
oktober.
Här har vi tagit fasta på vikten av att företagen får mer information från politiken
kring utvecklingsmål. Utifrån Svenskt Näringslivs attitydstudie och SKLs studie
har vi satt upp ett antal, mycket konkreta målsättningar kring lokalt
företagsklimat. Både kort- och långsiktiga mål, som förvaltningarna har att
arbeta efter.
Varför har vi så lågt förtroende på rankingen enligt dig?
Det är först och främst viktigt att här notera att Tjörn finns med i toppen
avseende nyföretagande och har en låg arbetslöshet som med all säkerhet delvis
beror på den rika flora av företag som finns på Tjörn. Sedan krävs det ju ingen
djupare analys för att läsa sig till att mycket handlar om bemötande. Sedan tror
jag även att det periodvis negativa opinionsarbete som sker kring kommunen kan
påverka på marginalen.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 208
Dnr 2013/329-247

Svar på interpellation ställd till Karl-Erik Persson (M)
framställd av Benny Halldin (S) om allmän platsmark
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Karl-Erik Persson (M) enligt
följande:
” Bakgrund,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden
utrett frågan om Tjörns kommun skall överta huvudmannaskapet för allmän
platsmark.
Utredningen har skickats ut på remiss, under sommaren, till partierna på Tjörn. I
samband med remissen framkom uppgifter i pressen att (M) motsätter sig
förslaget i utredningen.
På TVS informationsmöte i Rönnäng den 22 april 2013 deklarerade
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karl-Erik Persson (M) att han driver
frågan och med det stödjer förslagen i utredningen.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
 Vad är läget idag i frågan om Allmän platsmark?
 Hur ser du som Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande på frågan?
 Vad har kommunens konsultkostnader för utredningen kostat till dags
datum?
 Vad är kommunens totala kostnader, till dags datum, för hanteringen av
frågan om ändrat huvudmannaskap för Allmän platsmark?”
Karl-Erik Persson (M) svarar enligt följande:
”Svar på Halldins frågor:
Fråga 1
Vad är läget idag i frågan om Allmän platsmark?
Vid SBN sammanträde 2013 10-16 beslutades att vi för närvarande bibehåller
nuvarande system med huvudmannaskap för Allmän plats samt lägger
utredningen till handlingarna.
Fråga 2
Hur ser du som Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande på frågan?
I kap 1 i den nya plan och bygglagen från 2011-05-02 definieras begreppet
Allmän plats
Allmän plats är en gata , en väg, en park, ett torg eller ett område som enligt
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
Justerandes sign
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I kap 4 i samma lag står det: Kommunen skall vara huvudman för allmän plats.
Kommunen får dock om det finns särskilda skäl bestämma att kommunen inte
skall vara huvudman
I huvuddelen av Sveriges kommuner är det kommunen som har ansvaret och då
kan man ställa sej frågan Varför är Tjörn så unikt att det skall var annorlunda i
vår kommun? Det råder delad uppfattning hos olika rättsinstanser om att tradition
är ett sådant särskilt skäl som avses i lagtexten .
En nyligen redovisad studie vid Högskolan Väst avseende Huvudmannaskap för
allmän plats visar att kommunalt huvudmannaskap kommer att föreslås i 1197
planer av 1513 där detaljplanering pågår dvs i ca 80% av alla nya planer.
Samtliga inkomna remissvar från de olika politiska partierna på Tjörn visar att
man anser att särskilda skäl föreligger och att ingen förändring skall ske.
Vad jag som ordförande i SBN har för uppfattning i frågan är oväsentligt.
Fråga 3
Vad har kommunens konsultkostnader för utredningen kostat till dags datum?
112780:Fråga 4
Vad är kommunens totala kostnader, till dags datum, för hanteringen av frågan
om ändrat huvudmannaskap för Allmän platsmark?”
Frågan är alltför allmänt hållen för att ett svar skall kunna lämnas.
Jag uppskattar att kommunens totala kostnad för utredningen uppgår till 120
000:-”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.

Justerandes sign
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KF § 209
Dnr 2013/331-601

Svar på interpellation ställd till Martin Johansen (FP) framställd
av Nils Lackfors (S) om elevdatorer i Tjörns kommun
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund
Eleverna i årskurs 6 till 9 i Bleket- och Häggvallskolan kan nu låna
klassuppsättningar av bärbara på lektionstid. En nyligen presenterad utredning
visar att det tar ca 10 minuter av dyrbar lektionstid, innan eleverna är
uppkopplade och kan använda datorerna och då i de flesta fall tre elever per
dator! En elev använder då datorn och de två kamraterna är bisittare. Detta
samtidigt som datorernas svarstider och uppkopplingar inte fungerar
tillfredställande. Investeringar har gjorts i skolornas datainfrastruktur för
säkerställ driftsäkerhet och kapacitet.
Det är nu mycket hög tid för kommunen, att liksom kringliggande kommuner,
satsa på en dator per elev för att få fungerande och likvärdiga förutsättningar för
eleverna i Tjörns skolor. Enligt uppgifter från elever och lärare är det 1 till 3
elever i varje klass som inte har tillgång till en dator i hemmiljön.
För att alla elever ska kunna tillgodogöras sig goda färdigheter i att använda
datorn som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen, vid grupparbeten och vid
hemuppgifter krävs att varje elev har tillgång till en bärbar dator.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor.
1.
Vad är orsakerna till att datornas uppkopplingar i skolorna, trots
investeringar i datainfrastruktur, inte fungerar tillfredställande?
2.

När kommer uppkopplingarna i skolornas datorer fungera
tillfredsställande?

3.

Kan kommunen erbjuda likvärdiga förutsättningar för eleverna i Tjörns
skolor för att öva färdigheter att använda datorer som hjälpmedel i
undervisningen med ovan beskrivna förhållanden?

4.

Erbjuder kommunen likvärdiga förutsättningar för eleverna i Tjörns skolor
för att öva färdigheter att använda datorer som hjälpmedel i undervisningen
i relation till eleverna i kringliggande kommuner?”

Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Svar på Nils Lackfors frågor:
Fråga ett: Vad är orsakerna till att datornas uppkopplingar i skolorna, trots
investeringar i datainfrastruktur, inte fungerar tillfredställande?

Justerandes sign
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Orsakerna till de problem som skolorna rapporterat handlar till största delen om
att den gamla plattformen fortfarande är i drift. Utöver det har några nya
utvecklingsbehov identifierats vilka successivt åtgärdas under hösten.
Fråga två: När kommer uppkopplingarna i skolornas datorer fungera
tillfredsställande?
Tidplanen som kommunicerats med skolorna är att migrering till den nya
plattformen kommer att starta under vecka 3 och avslutas vecka 13.
Fråga tre: Kan kommunen erbjuda likvärdiga förutsättningar för eleverna i
Tjörns skolor för att öva färdigheter att använda datorer som hjälpmedel i
undervisningen med ovan beskrivna förhållanden?
Alla F-9 skolor har 1:3 sedan våren 2013
Fråga fyra: Erbjuder kommunen likvärdiga förutsättningar för eleverna i Tjörns
skolor för att öva färdigheter att använda datorer som hjälpmedel i
undervisningen i relation till eleverna i kringliggande kommuner?
Vi har genomfört 1:3 projektet till stora delar och nu kommer vi att gå vidare
med nästa steg i utvecklingen. I övrigt kan konstateras att i samtliga mätningar
som görs av skolan konstateras det att Tjörns skola hamnar klart över de
kringliggande kommunerna.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 210
Dnr 2013/344-101

Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Benny Halldin (S) om handläggningstid av
motioner
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
”Bakgrund,
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ där medborgarnas
valda representanter skall få framföra sina åsikter och också öppet föra fram sina
förslag kring förbättringar av kommunen. Ett sätt att göra detta är genom
motioner.
I kommunallagens 5 kapitel står det:
33 § En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning. Lag (2002:249).
I och med oktober sammanträdet i Tjörns Kommunfullmäktige finns minst 6
motioner som passerat denna 1 års gräns, en motion är till och med från 2011.
Detta är mycket allvarligt inte minst då flera av motionerna som inte behandlats
ännu innehåller förslag som hade krävt en snabb handläggning för att vara
relevanta. Till exempel tar en motion upp förslag om en extra löneutbetalning till
alla kommunanställda i december 2012. Denna utbetalning skulle baserat på de
anställdas sk. ”AFA pengar” som utbetalades till kommunen under hösten 2012.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1.
Vad har du som högste politisk ansvarig gjort för att tillse en effektiv
behandling av motionerna från Kommunfullmäktige?
2.
När kommer Tjörns kommun följa kommunalagen?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och kommer att besvaras vid kommande möte.
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KF § 211
Dnr 2013/348-023

Anmälan av interpellation ställd till Kerstin Lönnbro (FP)
framställd av Benny Andersson (S) om Tjörns Måltids AB
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Kerstin Lönnbro (FP) enligt
följande:
”Bakgrund,
Den 3 oktober 2013 så var undertecknad och du Kerstin Lönnbro kallade till ett
möte med personalen i Tjörns måltidsbolag. Till mötet hade även
förtroendevalda från socialnämnd, barn och utbildningsnämnden inbjudna.
På mötet framkom att du ej hade kännedom om kommande varsel av personal på
grund av arbetsbrist till följd av att Lilldals äldreboende eventuellt skall läggas ut
som Intraprenad.
På mötet diskuterades den höga kompetens och kvalité som produceras av
måltidspersonalen.
I det ägardirektiv som Tjörns måltidsbolag har står det tydligt angivet vilka
kriterier som gäller för personella förändringar.
Det har nu kommit till min kännedom att 5 st. anställda varslats inom Tjörns
måltidsbolag.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1.
När tog du som ordförande beslut om att varsla anställda i Tjörns
måltidsbolag?
2.
Hur ser du på den kvalité som produceras i Tjörns måltidsbolag?
3.
Hur anser du att de ägardirektiv som gäller för Tjörns måltidsbolag har
efterföljts i denna process?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och kommer att besvaras vid kommande möte.
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KF § 212
Dnr 2013/363-311

Anmälan av motion framställd av Benny Andersson (S) och
Robert Johansson (MP) om kommunal samarbetsgrupp kring
fast förbindelse vid Svanesund
Ärendebeskrivning
En motion är inlämnad av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
enligt följande:
”Kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund står inför en rad utmaningar inom
kommunikationer, infrastruktur och kollektivtrafik. Lösningar som kan komma
ifråga berör samtliga inblandade kommuner och deras befolkning även om
frågorna primärt kan beröra den ena eller andra kommunen.
När vi i dagarna nås av information om att en motion lämnats in till Orusts
kommunfullmäktige för att starta ett förnyat arbete med broförbindelsen
Svanesund- Kolhättan anser vi att Tjörns kommun snabbt agerar i frågan.
Ett krav i motionen från Orust är ”ATT: Kontakta angränsande kommuner för att
undersöka möjligheten till att få en stöttning av projektet.”
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att:

Ta fram ett förslag till uttalande, för att Tjörns kommunfullmäktige skall
kunna anta detta på kommunfullmäktige mötet den 21 november 2013.
Uttalandet skall tydligt visa på Tjörns kommuns stöd för ett broprojekt över
Svanesund-Kolhättan.

Ta ett initiativ för att starta en Samarbetsgrupp med Orust, Tjörn och
Stenungsund.

Att samarbetsgruppen skall bestå av Kommunalråd och oppositionsråd
från respektive kommun.

Att samarbetsgruppen ges i uppdrag att arbeta med förbättrade
kommunikationer i OST-regionen

Att senast under våren-2014 till Kommunfullmäktige redovisa
samarbetsgruppens resultat.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får framställas och remitteras till kommunstyrelsen.
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KF § 213
Dnr 2013/303-023

Val av ersättare i valnämnden (MP)
Ärendebeskrivning
Jan-Eric Etander (MP), har blivit entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden. Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Ingemar Wiklund (MP) som ny ersättare i valnämnden.
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KF § 214
Dnr 2013/303-023

Val av huvudman i Tjörns sparbank (MP)
Ärendebeskrivning
Jan-Eric Etander (MP), har blivit entledigad från sitt uppdrag som huvudman i
Tjörns sparbank. Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Robert Johansson (MP) som ny huvudman i Tjörns sparbank.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-10-24

27 [30]

KF § 215
Dnr 2013/339-023

Entledigande av 2:e vice ordförande i Tjörns Måltids AB (S)
Ärendebeskrivning
Mona-Lisa Dahlberg (S), har begärt entledigande från sitt uppdrag som 2:e vice
ordförande i Tjörns Måltids AB.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Mona-Lisa Dahlberg (S) från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i
Tjörns Måltids AB.
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KF § 216
Dnr 2013/339-023

Val av 2:e vice ordförande i Tjörns Måltids AB (S)
Ärendebeskrivning
Mona-Lisa Dahlberg (S), har entledigats från sitt uppdrag som 2:e vice
ordförande i Tjörns Måltids AB.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Björn Sporrong (S) som ny 2:e vice ordförande i Tjörns Måltids AB.
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KF § 217
Dnr 2013/361-023

Entledigande av suppleant i Stiftelsen Tjörns Ishall (FP)
Ärendebeskrivning
Karl-Axel Gundersvik (FP), har begärt entledigande från sitt uppdrag som
suppleant i Stiftelsen Tjörns Ishall.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Karl-Axel Gundersvik (FP) från sitt uppdrag som suppleant i Stiftelsen
Tjörns ishall.
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KF § 218
Dnr 2013/361-023

Val av suppleant i Stiftelsen Tjörns ishall (FP)
Ärendebeskrivning
Karl-Axel Gundersvik (FP), har entledigats från sitt uppdrag som suppleant i
Stiftelsen Tjörns ishall.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Kenneth Karlsson (FP) till ny suppleant i Stiftelsen Tjörns ishall.
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