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KF § 19

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Inger Forsberg Bergstam (M) och Rikard Larsson (S) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen äger rum i kommunhuset,
Skärhamn den 28:e februari kl 16.00.
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KF § 20

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändringar:
Tillägg:
Anmälan av motion framställd av Gunilla Nordberg (S) angående ”specifikation av
utbetalt arvode till förtroendevalda”.
Anmälan av motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) om
”åtgärder föranledda av Getinges flytt av verksamhet från Skärhamn”
Anmälan av motion framställd av Benny Halldin (S) om ”Räddningstjänstens
åtgärder föranledda av Getinges flytt av verksamhet från Skärhamn”
Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (KA).
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (KA).
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KF § 21
Dnr. 2013/14-714

Svar på interpellation från Hans Strandberg (S) till Inga-Lill Hast
(M) om personaltäthet i förskolan
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har ställt en interpellation till Inga-Lill Hast (M) enligt nedan:
”Jag började arbeta i Tjörns Kommun och då på Tångeröds förskola 2007.05.01. Då
var det 16 fast anställda plus ett antal resurser uti från olika barns behov. Det fanns
78 barn inskrivna på Tångeröds förskola, De barn som har 15 tim. närvaro per vecka
var inskrivna som heltidsbarn i budget, och inte som idag på halv barnpeng i budget.
Idag har vi 99 barn inskrivna på 14 heltid personal och färre resurser, om jag ser ut
ifrån barn behov.
 Jag undra om det finns något tak för hur många barn det skall vara per grupp?
I så fall vilket?
 Jag undrar om det finns reglerat hur många barn det får lov att vara per
förskollärare?
I så fall hur många barn?
 Hur ser du på den minskade kvalitén i förskolan på grund av det ökande antalet
barn i förskolegrupperna?


Hur ser du på den oron som utbildningsminister Björklund framhåller, med att
kunskaps nivå sjunker i Sverige?”

Inga Lill Hast (M) svarar enligt följande:
”Vår förskola på Tjörn har hög kvalitet och vi har duktig och engagerad personal,
som tar hand om våra barn i förskolan. De senaste åren har skett förändringar i vår
förskola, vi hade en av de dyraste förskolorna i Sverige samtidigt som enkäter
visade att våra föräldrar inte var nöjda.
Idag har vi kostnader i förskolan som ligger på riksgenomsnittet. De senaste
enkäterna visar också på att våra föräldrar är mer nöjda med vår förskola.
Fråga 1
Hans Strandberg undrar om det finns något tak för hur många barn det skall vara
per grupp. I så fall vilket?
Svar; Det finns inte reglerat i lag hur många barn det skall vara per grupp. Vi
måste också göra skillnad på antal inskrivna barn och närvarande barn. I Barn och
Utbildningsnämnden följer vi upp på varje nämndmöte hur det ser ut på den
enskilda förskolan, hur många barn som är inskrivna och hur många barn som är
närvarande.
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Fråga 2
Hans Strandberg undrar om det finns reglerat hur många barn det får lov att vara
per förskollärare. I så fall hur många barn?
Svar; Det finns inte reglerat i lag hur många barn det får vara per förskollärare. I
den uppföljning vi gör i nämnden ser vi också hur personalsituationen ser ut på
varje förskola.
Fråga 3
Hans Strandberg frågar också hur jag ser på den minskade kvaliteten i förskolan på
grund av det ökade antalet barn i förskolegrupper.
Svar; Vi har inte sämre kvalitet i förskolan, vi har välutbildad, engagerad och
duktig personal i våra förskolor. I nämnden gör vi noggranna uppföljningar av
verksamheten. Våra faddrar är ute på besök i verksamheten. Själv kommer jag
under våren att besöka samtliga förskolor, jag har gjort detta tidigare vid ett flertal
tillfällen.
Fråga 4
Hans Strandberg frågar hur jag ser på den oro som utbildningsminister Björklund
framhåller med att kunskapsnivån sjunker i Sverige.
Svar; På Tjörn har vi bra resultat i våra skolor och vi kan givetvis bli bättre. Det är
viktigt att våra barn får en bra start och vi har en bra barnomsorg och en bra
grundskola. Vi satsar på att det skall bli ännu bättre. Vi är bl a med i en
matematiksatsning Pisa 2015 som SKL (Sveriges kommuner och landsting har
startat), projektet är för våra barn och ungdomar i grundskolan men vi hoppas på att
även förskolan skall få vara med.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 22
Dnr. 2012/319-252

Svar på motion om skolfastigheterna på Åstol och Dyrön
Ärendebeskrivning
En motion är inlämnad av Benny Andersson (S) 2012-09-20, § 148 om förvärv av
skolfastigheterna och byggande av kommunala hyres- och borätter på Dyrön och
Åstol för att bryta befolkningsminskningen.
Förslag till kommunfullmäktige att besluta är:
”kommunen via Bostadsbolaget tar initiativ till att köpa tillbaka skolfastigheterna på
Dyrön och Åstol för att där snarast uppföra främst hyreslägenheter.”
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämndens presidieutskott har yttrat sig i protokollsutdrag 201210-31, § 30.
Tjörns Bostads AB har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2012-10-12 samt protokollsutdrag
2012-10-17, § 53.
Kommunstyrelsen 2013-01-10, § 4.
Stabens sammanlagda bedömning
Skolorna såldes efter beslut om nedläggning av skolverksamheten.
Förslaget i motionen kräver förutsättningar som idag inte finns.
Yrkanden
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionen.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut, att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna yrkandet.
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KF § 23
Dnr. 2012/321-601

Svar på motion om AFA-pengar- extra elevsatsning datorer
Ärendebeskrivning
En motion är inlämnad av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) den 20
september 2012 om de så kallade AFA-pengarna och en extra elevsatsning på
datorer där de yrkar att kommunfullmäktige beslutar
”att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som återbetalning
av de s.k. AFA pengarna som en extra satsning på inköp av datorer enligt konceptet
”En till en”. ”
Inkomna yttranden
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2012-11-12 och
protokollsutdrag 2012-11-15, § 70.
Ekonomi avdelningen på kommunkansliet har yttrat sig i tjänsteutlåtande 2012-1024.
Stabens sammanlagda bedömning
AFA försäkring är just nu mycket väl konsoliderat och har därför tagit beslut om att
sänka och återbetala premier till ett totalt uppskattat belopp om 13 366 460 kronor.
Rådet för kommunal redovisning har i rekommendation 10.2 tydliggjort att
avsättningar får göras endast för legala förpliktelser och inte för utgifter som krävs
för den framtida verksamheten.
Återbetalningen finansierar delvis bidrag till Trafikverket för byggande av
cirkulationsplats i Vallhamn och kvarvarande del används som förstärkning till
Tjörns kommuns resultat och egna kapital för att kunna finansiera investeringar och
kommande pensionsutbetalningar.
När det gäller datorer till elever genomförs det beslut som fattades i
kommunstyrelsen 2011-11-10, § 212 där målet är tydligt ”tre elever per digitalt
verktyg på högstadieskolorna” samt i övriga skolor ”fem elever per digitalt verktyg”.
Genomförande och tillhörande utvärderingsplan av detta beslut går enligt satt
tidsschema.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-01-10, § 5.
Yrkanden
Benny Andersson, Hans Strandberg, Nils Lackfors, samtliga (S) samt Robert
Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.
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Martin Johansen (FP) och Inga-Lill Hast samt Bo Bertelsen, båda (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut, alltså avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar avslag på motionen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och de som röstar bifall till motionen
röstar nej. Omröstningen utfaller med 23 ja-röster och 15 nej-röster, de redovisas i
särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) till förmån för eget
yrkande.
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KF § 24
Dnr. 2012/390-002

Svar på motion om återkallande av delegationen till
kommunstyrelsens ordförande
Ärendebeskrivning
En motion är inlämnad den 12 november 2012 av Azar Hedemalm (MP) och Benny
Halldin (S) med yrkande om:
”Att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över delegationen
till Kommunstyrelsens Ordförande.
Att Tills denna översyn är gjord, med omedelbar verkan återkalla den nu gällande
delegation som finns till Kommunstyrelsens Ordförande.”
Majoritetens yttrande över motionen
Gruppledare för majoriteten har yttrat sig i skrivelse 2013-01-03 över motionen och
förslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-01-10, § 6.
Jäv
Martin Johansen (FP) lämnar sammanträdet på grund av jäv.
Yrkanden
Gunnemar Olsson (FP), Bo Bertelsen (M), Gösta Andersson (SB) och Kent Kihlberg
(KD), Mats Kristensson (C) yrkar avslag på motionen.
Benny Halldin och Nils Lackfors, båda (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs. De som röstar avslag på motionen röstar ja och
de som röstar bifall till motionen röstar nej. Omröstningen utfaller med 22 ja-röster
och 15 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen i sin helhet.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar
sig mot beslutet.
Justerandes sign
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KF § 25
Dnr. 2011/458-022

Svar på motion om tim- och deltidsanställningar
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har lämnat in en motion med
följande lydelse:
”Tjörns kommun är med sina ca 1 000 anställda den i särklass största arbetsgivaren
inom kommunens gränser. På Tjörn saknar vi övergripande dokument som tydligt
beskriver hur vi vill att kommunen ska utvecklas och stå rustad för den framtid som
väntar bakom hörnet avseende kompetensförsörjning. Av kommunens anställda är ca
10 procent timanställda omräknat till heltid. Det är inte acceptabelt för en kommun
som ska vara attraktiv i en framtid. Vem tror att vi kommer att kunna locka
ungdomar till att arbeta i den gemensamma sektorn i till exempel vården i framtiden
om man inte kan känna trygghet för att man kan leva på sin lön?
I motsats är Västra Götalandsregionen med sin personalvision samt budget ett
föredöme för en framsynt personalpolitik. På regionens hemsida beskrivs tydligt
vikten och målen med de anställdas trivsel. En sådan är att man tydligt tagit ställning
för att alla anställningar ska i grunden vara heltid, senast vid utgången av 2012. Detta
visar på förståelse för att en strategisk rekrytering är av största vikt när det gäller att
möta kommande pensionsavgångar på ett attraktivt sätt.
Vi tycker att den övergripande devisen för alla anställda ska vara: heltid en rättighet,
deltid en möjlighet. För mycket tim- och deltidssysselsättning skapar oro för de
anställda som inte kan bygga ett tryggt liv med framtidstro för sig och de sina samt
att kontinuiteten äventyras på arbetsplatsen. Kontinuitet och låg personalomsättning
ökar kvaliteten på utfört arbete visar erfarenheten. Vi tycker därmed att deltiderna
ska radikalt minska inom främst sociala sektorn men också inom skolan. Detta är
strategiskt prioriterat inom all personalpolitik inklusive bolagens verksamheter.





Med ovan beskrivning och bakgrund yrkar socialdemokraterna och
miljöpartiet på
att ett personalutskott tillsätts med uppgift att utarbeta en personalpolicy
att detta rapportas senast på kommunfullmäktige i mars månad 2012
att den ska kunna antas senast i samband med budget 2012 på juni fullmäktige”
Inkomna yttranden
Personalenheten på kommunkansliet har yttrat sig över motionen i tjänsteutlåtande
2012-09-04.
Den politiska majoriteten har yttrat sig i skrivelse 2012-01-24 där förslaget till beslut
är:
1. Första att-satsen i motionen anses besvarad.
2. De två övriga att-satserna avslås.
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Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-02-07, § 18.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Reidun Lorentzon (KD) och Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till
majoritetens förslag till beslut att besvara respektive avslå att-satserna i motionen.
Benny Andersson, Gunilla Nordberg, Nils Lackfors och Hans Strandberg samtliga
(S) samt Emilio Cotroneo (V) yrkar bifall till motionen.
Benny Andersson (S) yrkar, under förutsättning att motionen bifalls, ändring av attsatserna i motionen till att pkt 2 ska vara september 2013 samt pkt 3 ska vara budget
mötet 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med majoritetens förslag till beslut att
besvara respektive avslå att-satserna i motionen.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs. De som röstar avslag/besvarande på motionen
röstar ja och de som röstar bifall till motionen röstar nej. Omröstningen utfaller med
21 ja-röster och 16 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Första att-satsen i motionen anses besvarad.
2. De två övriga att-satserna avslås.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (V) reserverar sig
mot beslutet.
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KF § 26
Dnr. 2012/453-107

Omstrukturering av Renova AB
Bakgrund
Ägarrådet till Renova har tillsatt en arbetsgrupp i syfte att utarbeta nya styrdokument
för bolaget. Under arbetets gång har även lagligheten av att kommunerna ger bolaget
direkt i uppdrag att utföra tjänster aktualiserats. Utredningen har resulterat i
föreliggande förslag till omstrukturering av Renova och nya styrdokument.
Ärendet
Ägarrådet till Renova AB tillsatte i december 2009 en arbetsgrupp med tjänstemän
från ägarkommunerna med uppdrag att ta fram nya uppdaterade bolagsdokument
rörande Renova AB. Frågan om lagligheten av direkttilldelning till eget bolag blev
succesivt alltmer aktuell, bland annat genom den så kallade Sysavdomen.
Den hittillsvarande ordningen där ägarkommunerna direkttilldelar Renova AB
uppdraget att förbränna hushållsavfall får anses juridiskt tveksam utifrån Renovas
nuvarande struktur och en förändring är därför nödvändig. Aktieägaravtalet för
Renova AB, där kommunerna förbinder sig att leverera det hushållsavfall som
kommunerna i sina avfallsplaner bestämt ska förbrännas, sades upp under 2011 till
avtalstidens slut 2013-12-31, bland annat av Partille kommun.
Målsättningen med omstruktureringen är, förutom laglighetsfrågan, en ökad
transparens, ökad tydlighet i gränssnittet mellan beställare och utförare samt en
bättre ekonomistyrning av kommunernas utförare av avfallstjänster.
Arbetsgruppen redovisade under våren 2012 tre alternativ för omstrukturering av
Renova AB. Alternativ 1 innebar att kommunerna upphandlar även uppdraget att
direkttilldela förbränning av hushållsavfall. Alternativ 2 innehöll en uppdelning av
Renova AB så att energiåtervinning genom förbränning från hushållen direkttilldelas
ett moderbolag. Alternativ 3 innehöll fortsatt samverkan i kommunalförbundsform.
Arbetsgruppens förslag till ägarrådet, som redovisas i tjänsteutlåtande från
stadsledningskontoret i Göteborg, var att omstrukturera Renova AB genom att bilda
två dotterbolag enligt alternativ 2. Genom denna omstrukturering avskiljs den
konkurrensutsatta delen av verksamheten från den direkttilldelade delen av det
kommunala avfallsuppdraget. Alternativet underlättar en öppen och transparent
redovisning av kostnader och intäkter i moderbolaget och möjliggör ett tydligare
gränssnitt mellan beställare och utförare. Genom denna omstrukturering avskiljs den
konkurrensutsatta delen av verksamheten, både verksamhetsavfall och det
kommunerna upphandlar som Renova AB vinner anbud på, från den direkttilldelade
delen av det kommunala avfallsuppdraget.
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Ägarrådet beslöt den 5 december 2012 att rekommendera kommunerna att fatta
beslut enligt förslaget från arbetsgruppen, dvs beslut enligt alternativ 2.
I samband med omstruktureringen kan kommunerna välja om det är något mer,
utöver energiåtervinning genom förbränning av hushållsavfall, som ska
direkttilldelas Renova AB.
Resterande del av kommunernas avfallshantering kommer respektive kommun
fortsätta att hantera på samma sätt som idag, genom egen regi eller genom
upphandling. Föreslagen struktur ger möjlighet att direkttilldela fler delar i
avfallshanteringen senare, om så önskas.
I samband med omstruktureringen föreslås även prissättningsmodellen utvecklas,
utifrån den nya organisationsstrukturen och för att åstadkomma transparens i
ekonomiredovisningen. Enligt förslaget ska en gemensam beställarroll inkluderande
beställning, uppföljning och analys kopplad till gemensamma direkttilldelade
uppdrag och den regionala avfallsplanen, A2020, stärkas och vidareutvecklas under
2013.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-02-07, § 22.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutar
Bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.
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KF § 27
Dnr. 2013/4-344

Utökning av VA-verksamhetsområde Olofs hage
Ärendebeskrivning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom
fastighetsbetckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten.
Verksamhetsområdet innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för vattenleverans
och omhändertagande av spill- och dagvatten inom detta område enligt Lagen om
allmänna vattentjänster.
I Olofs hage, Kållekärr berörs 24 fastigheter av beslutet.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2012-12-12, § 284.
Kommunstyrelsen 2013-02-07, § 19.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut- att anta det allmänna verksamhetsområdet.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom Olofs hage.
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KF § 28
Dnr. 2013/6-344

Utökning av VA-verksamhetsområde Veberga
Ärendebeskrivning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom
fastighetsbetckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten.
Verksamhetsområdet innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för vattenleverans
och omhändertagande av spill- och dagvatten inom detta område enligt Lagen om
allmänna vattentjänster.
I Veberga, Rönnäng berörs 53 fastigheter av beslutet.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2012-12-12, § 285.
Kommunstyrelsen 2013-02-07, § 20.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut- att anta det allmänna verksamhetsområdet.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom Veberga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 29
Dnr. 2013/7-344

Utökning av VA-verksamhetsområde Nordviks gärde
Ärendebeskrivning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom
fastighetsbetckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten.
Verksamhetsområdet innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för vattenleverans
och omhändertagande av spill- och dagvatten inom detta område enligt Lagen om
allmänna vattentjänster.
I Nordviks gärde, Skärhamn berörs 52 fastigheter av beslutet.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2012-12-12, § 286.
Kommunstyrelsen 2013-02-07, § 21.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut- att anta det allmänna verksamhetsområdet.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom Nordviks
gärde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 30
Dnr. 2013/57-190

Måluppföljning för överförmyndarverksamheten 2012
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden överlämnar redovisning av måluppföljning för 2012.
Ärendets tidigare behandling
Överförmyndarnämnden 2012-12-04, § 33.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till
beslut- att notera och godkänna uppföljningen.
Kommunfullmäktige beslutar
Noterar och godkänner måluppföljningen för överförmyndarverksamheten 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 31
Dnr. 2013/58-190

Mål och riktlinjer för överförmyndarnämnden i Tjörns kommun,
verksamhetsåret 2013-2014
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över överförmyndares, gode
mäns och förvaltares förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de
personer som själva inte kan ta hans om sig, förvalta sin egedom eller bevaka sin
rätt.
Från och med januari 2013 har handläggningen av överförmyndarnämndens ärenden
flyttat till Stenungsund.
Nämnden har upprättat mål och riktlinjer för verksamhetsåret 2013-2014.
Ärendets tidigare behandling
Överförmyndarnämnden 2012-02-05, §
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till
beslut- att notera och godkänna mål och riktlinjer.
Kommunfullmäktige beslutar
Notera och godkänna mål och riktlinjer för överförmyndarnämnden för
verksamhetsåret 2013-2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 32
Dnr. 2012/351-160

Anmälan av granskningsrapport, förstudie om kommunens arbete
med säkerhet och krisberedskap
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen anmäler en granskning gjord med fokus på kommunens arbete
med säkerhet och krisberedskap.
Förstudien är gjord som en dokument- och intervjustudie.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar att rapporten anmäls och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
Anmäla och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 33
Dnr. 2012/381-210

Anmälan av granskningsrapport, förstudie/kartläggning av
styrande dokument avseende kommunens planverksamhet och
markanvändning
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen anmäler en genomförd förstudie av kommunens arbete med
planverksamhet och markanvändning.
Förstudien är gjord som en dokument- och intervjustudie.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar att rapporten anmäls och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
Anmäla och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21

21 [35]

KF § 34
Dnr. 2013/46-868

Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Benny Halldin (S) om ekonomiskt stöd till Nordiska
Akvarellmuseet
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund,
Än en gång råder oklarhet kring hur kontrakt tecknas och hur utbetalningar sker från
kommunen.
Årligen ger kommunen Nordiska Akvarellmuseet ett bidrag på 2 300 000 kronor i
detta ingår att kommunen får diverse motprestationer som exempelvis fria årskort för
sin personal.
Trots denna sedan länge inarbetade praxis förklarades överdraget av
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för 2012 bland annat med en utbetalning på
80 000 kronor till Akvarellmuseet för årskort.
Inför budgeten 2013 svarar du som kommunstyrelsens ordförande att kostnaden för
årskort ingår i anslaget om 2 300 000 kronor och skall inte tas upp i budgeten.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Under vilka år betalade Tjörns kommun 80 000 kronor till Nordiska
Akvarellmuseet för årskorten?
2. Vilket avtal ligger till grund för detta extra anslag?
3. Vem eller vilken instans godkände detta extra anslag till Nordiska
Akvarellmuseet?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och den besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 35
Dnr. 2013/47-003

Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Benny Halldin (S) angående kommunfullmäktiges
arbetsordning
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund,
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ där medborgarnas
valda representanter skall ges möjlighet att framföra sina åsikter och också öppet
granska majoritetens förvaltning av kommunen.
För att arbetet i kommunfullmäktige skall kunna bedrivas på ett konstruktivt sätt är
det viktigt att man följer gemensamma och tydliga arbetsformer. Tjörns kommun
antog i största enighet en ny arbetsordning för kommunfullmäktige den 27 december
2011.
I arbetsordningen § 35 står det att ” Interpellation bör besvaras senast under det
sammanträdet som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.”
I arbetsordningen § 36 står det att ”En fråga som lämnats in sju dagar före
sammanträdet bör besvaras på sammanträdet.”
Denna arbetsordning kompletterades med överenskommelser, på
kommunfullmäktige presidiets initiativ, mellan partiernas gruppledare. Detta skedde
den 28 maj inför budgetsammanträdet 14 juni 2012.
I mötet den 28 maj med samtliga gruppledare och kommunfullmäktiges presidie,
närvarande totalt 15 personer, beslöts enhälligt hur debattreglerna för
kommunfullmäktiges budgetmöte den 14 juni 2012 skulle vara.
I ett mail från kommunsekreteraren den 8 juni får vi läsa följande ” TILLÄGG
120608: På grund av oenigheter är nu överenskommelsen bruten och gäller inte för
sammanträdet”.
Då kommunfullmäktiges ordförande vägrat att besvara mina frågor ställer jag dem
nu till dig som högste politiskt ansvarige politiker för majoriteten.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
4.
5.
6.
7.

Justerandes sign

Hur tolkar du § 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning?
Hur tolkar du § 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning?
Hur ser du på ingångna avtal?
Är det enligt dig fritt att bryta en överenskommelse när och hur man vill?”

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21

Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och den besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 36
Dnr. 2013/56-231

Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Nils Lackfors (S) angående kommunens styrning mot
en differentierad bostadsbyggnation på Tjörn
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har lämnat in en interpellation enligt följande:
” Bakgrund
Under de senaste decennierna har tillskottet av nya bostäder på Tjörn främst skett i
form av fristående småhus och bostäder i havsnära områden, varav i några områden
en stor andel försäljs till personer som inte är skattebetalare i kommunen. En
omvandling av åretruntbostäder till sommarbostäder pågår också i våra
skärgårdssamhällen. Under 2012 föddes drygt 100 barn på Tjörn mot som mest
under det senaste decenniet ca 180 barn per år. Ur ett kommunalt ekonomisk
perspektiv, avseende statsbidrag, effektivt resursutnyttjande av våra skollokaler och
personal, framtida skatteintäkter är det för kommunen av yttersta vikt att
barnfamiljer stannar och tillkommer som nyinflyttade till kommunen. Det är också
viktigt att det finns en tillräcklig stor omsättning på bostadsmarknaden som blir
möjligt med fler alternativa boendeformer och alternativ storlekar på bostäderna
inom kommunen för att tillfredsställa behov i livets olika skeden, inte minst för unga
och äldre.
Den översiktplan som under året ska antas pekar ut i vilka områden
bostadsbyggnation är lämplig. Eftersom ett bostadsförsörjningsprogram ännu inte är
klart och flera detaljplaner nu är antagna och kan realiseras, med byggnation
kommande år, är det intressant att belysa hur kommunen de närmaste åren styr
bostadsbyggnationen.
1.
Hur avser kommunen styra byggnationen via Tjörns Bostads AB, och att
privata exploatörer, via avtal aktivt bidrager till en differentierad byggnation av
bostäder på Tjörn, avseende bostädernas storlek, fristående småhus, parhus, radhus,
lägenheter och olika upplåterformer såsom friköpt, bostadrätter, ägarlägenheter och
hyreslägenheter?
2.
Vad är ur kommunens perspektiv en lämplig fördelning avseende
bostadsstorlek och upplåtelseformer, för de kommande årens nybyggnation av
bostäder?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och den besvaras vid ett kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 37
Dnr. 2013/35-261

Anmälan av motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert
Johansson (MP) om arrendeavtal och prissättning sjöbodar
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) har lämnat in en motion enligt
följande:
” Bakgrund:
Majoriteten i kommunfullmäktige beslutade hösten 2011 om kraftigt höjda
arrendeavgifter för privatägda sjöbodar på kommunal mark.
Socialdemokraterna samt miljöpartiet var positiva till justering av arrende för
sjöbodar. Vårt förslag baserades på det pris som Tjörns kommun sålt attraktiv
hamnmark på tidigare, 1200 kr/kvm. Socialdemokraterna anser att det skall vara en
trovärdig och rättvis taxa för dem som arrenderar kommunal mark i attraktivt läge
jmfr med dem som köper. Ett exempel på sådan försäljning är den s.k. ”Tapasbaren”
i Södra hamnen i Skärhamn.
Avseende exemplet Stansvik ligger de flesta sjöbodar inom område för industrimark.
Den borgerliga majoriteten beslutade efter votering höja mycket kraftigt i motsats till
Socialdemokraternas samt miljöpartiets förslag på arrendeavgifter i förhållande till
prissättning. Den genomröstade prissättningen är baserat på ett fiktivt beräknat
kvadratmeterpris, 6423 kr/kvm! Mot denna höjning reserverade sig
socialdemokraterna och miljöpartiet. På samma kommunfullmäktigemöte, ärendet
efter, beslutades att fastställa priset för industrimark till 325 kr/kvm…
Nu när mer än ett år förflutit har det kommit till Socialdemokraternas samt
miljöpartiets kännedom, genom såväl press som sjöbodsägare som kontaktat oss, att
det fortfarande finns stora oklarheter i till ovan hänvisade beslut.
Ett stort antal sjöbodsägare på Tjörn har överklagat till Arrendenämnden.
Överklagandet avser bl.a. prissättning, arrendeavtalets utformning, samt uppsägning
på felaktiga grunder av de arrendeavtal man haft/har.
Enligt uppgift har kommunens ombud, vid ett möte i oktober 2012 med
arrendenämnden, framfört att kommunen vill få anstånd med svar till sjöbodsägarna
till den 15 januari 2013. Svar har ej inkommit till sjöbodsägarna trots flera
påstötningar från motparten.
Undertecknande partier anser att det är en olycklig utveckling om medborgare
upplever att de ej kan ha en dialog med kommunens företrädare i för dem viktiga
frågor.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar vi undertecknande partier att kommunstyrelsen
ges i uppdrag,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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Att: Utan dröjsmål tillsätta en politisk styrgrupp bestående av representanter från
såväl majoritet som opposition, med uppdrag att se över en rättvis prissättning samt
översyn av arrendeavtalens utformning.
Att: Föra en aktiv dialog med sjöbodsägare/arrendatorer och hamnföreningar så vi
gemensamt kommer fram till förslag om hur vi bäst gynnar Tjörnbornas intressen att
ha en levande skärgård även i framtiden för bevarande av vårt unika kulturarv.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och den remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 38
Dnr. 2013/48-042

Anmälan av motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert
Johansson (MP) om inrättande av en kommunal
resultatutjämningsreserv
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) har lämnat in en motion enligt
följande:
” Den 28 november beslöt riksdagen genom en ändring i kommunallagen (SFS
2012:800) att ge kommunerna möjlighet att inrätta resultatutjämningsreserver.
Reservering till resultatutjämningsreserven får göras för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel.
Tjörns kommun har under några år visat positiva resultat samtidigt som nämndernas
verksamhet inte kunnat hålla sig till sina ramar. Det positiva resultatet har uppstått
av olika anledningar bland annat låga räntor, vi inte har lyckats nå de
investeringsvolymer som budgeterats, extra utdelning av AFA-pengar m.m.
Framtiden för Tjörns kommun ser tyvärr inte så positiv ut, Den senaste
skatteprognosen, -från den 17 december 2012-, visar på minskande skatteintäkter.
Detta sammantaget med ett antal andra negativa faktorer riskerar att ge Tjörns
kommun ett negativt resultat under 2013.
För att förebygga riskerna för drastiska neddragningar under pågående
verksamhetsår måste alla utvägar prövas för att skapa ett nödvändigt
handlingsutrymme.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att:
8.
Inrätta en kommunal resultatutjämningsreserv
9.
Att vid bokslutet för 2012 göra maximala insättningar i reserven för
räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012.
10.
Att utarbeta riktlinjer för resultatutjämningsreserven och inarbeta dem i
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och den remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 39
Dnr. 2013/49-822

Anmälan av motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert
Johansson (MP) om att utreda förutsättningarna för en simhall på
Tjörn
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) har lämnat in en motion 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.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och den remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 40
Dnr. 2013/55-621

Anmälan av en motion framställd av Nils Lackfors (S) och Robert
Johansson (MP) om läxhjälp till alla barn i Tjörns skolor
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) har lämnat in en motion enligt
följande:
” Alliansregeringen har nyligen infört skattesubvention (skatteavdrag, RUT) för
föräldrar som anställer en person för att hjälpa sitt grundskolebarn med läxor utanför
den ordinarie schemalagda skoltiden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att
detta strider mot all logik. Självklart måste alla barn oavsett föräldrarnas ekonomiska
förutsättningar, ha möjlighet att klara sina studier. Finns det ett behov av att elever
behöver hjälp med läxor ska självklart Tjörns skolor tillhandahålla denna hjälp. Vid
behov ska givetvis stat och kommun gemensamt skjuta till resurser så att alla barn,
inte bara några få, får den hjälp de behöver för sina studier.
Med bakgrund av ovanstående yrkas följande:
Att
Barn – och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av
kommunal läxhjälp i överenstämmelse med gällande lagstiftning, där det tydligt
anges att undervisningen ska anpassas efter varje barns behov och förutsättningar.
Att
Barn – och utbildningsnämnden får i uppdrag, om behov finns, att redovisa i
vilken form en eventuell läxhjälp ska organiseras. Ska den t.ex. finnas inom
skolplikten under ordinarie skoltid och/eller ska den erbjudas utanför ordinarie
skoltid, och då för barn och föräldrar frivilligt.
Att
Barn – och utbildningsnämnden får i uppdrag att till Kommunfullmäktige
senast i juni 2013, redovisa resultatet av utredningen samt eventuella kostnader för
förslag om kommunal tillhandahållen läxhjälp.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och den remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 41
Dnr. 2013/63-024

Anmälan av en motion framställd av Gunilla Nordberg (S) om
specifikation av utbetalt arvode till förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Gunilla Nordberg (S) har inkommit med en motion enligt följande:
”Då det idag är väldigt besvärligt att kolla om rätt arvode betalats ut och sedan
jämföra med vad arbetsgivaren dragit borde detta underlättas för våra politiker.
Många kan hamna i knipa då man absolut inte haft för avsikt att få för mycket i
ersättning. Det kan också vara så att man inte fått arvode men arbetsgivaren dragit.
Vi lever 2013 och bör kunna använda digitala posten på ett bra sätt.
Vill därför:
Att KF tar ett beslut om att lönespecifikationen skall distribueras via mail till alla de
som får ut arvoden.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och den remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21
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KF § 42
Dnr. 2013/66-141

Anmälan av en motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert
Johansson (MP) angående ”Åtgärder föranledda av Getinges flytt
av verksamhet från Skärhamn”
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) har framställt en motion enligt
följande:
”Än en gång drabbas Skärhamn hårt av en flytt av verksamhet från orten till övriga
delar av Sverige eller Världen. Under de senaste åren har stora verksamheter lämnat
Skärhamn som exempelvis Transatlantics huvudkontor, nedläggningen av UCT och
nu senast ett beslut att Getinge flyttar delar av sin verksamhet för 29 personer från
Tjörn.
Flytten av Getinges fabrik är ett hårt slag för de anställda men också ett problem för
Tjörns kommun på ett flertal punkter.
Dessa utflyttningar av verksamhet har stor betydelse för sysselsättningsgraden i
kommunen och kan liknas vid det som drabbat andra kommuner som exempelvis
Trollhättan och Södertälje. Vid inträffandet av sådana akuta händelser räcker det inte
med att förlita sig på andras instanser som staten, försäkringskassan eller
arbetsförmedlingen för att hanterar situationen. Detta kräver att även kommunen
arbetar aktivt med att bryta den negativa spiralen som Skärhamn hamnat i.
Ersättningsverksamhet måste komma till Tjörn och antalet privatanställda inom
kommunen måste öka.
Utarmas Tjörn och Skärhamn nu riskerar även långsiktigt intressanta projekt att
omintetgöras.
Med bakgrund av ovanstående yrkas att kommunfullmäktige ger följande uppdrag:
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utse en samordnare för att tillsammans
med andra myndigheter hjälpa de anställda på Getinge att hitta nya anställningar
och/eller utbildningar.
Att
denne samordnare skall få i uppdrag att leda kommunens arbete med att
skaffa fram ersättningsverksamhet till Tjörns kommun.
Att
ge Kommunstyrelsens presidieutskott i uppdrag att snarast uppvakta
Getinges företagsledning och/eller Carl Bennet i syfte att med deras hjälp få fram
relevant ersättnings verksamhet.
Att
Kommunstyrelsen skall till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sitt
arbete i denna fråga senast under maj månad 2013.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och den remitteras till kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21

32 [35]

KF § 43
Dnr. 2013/67-179

Anmälan av en motion framställd av Benny Halldin (S) om
”Räddningstjänstens åtgärder föranledda av Getinges flytt av
verksamhet från Skärhamn”
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har framställt en motion enligt följande:
” Än en gång drabbas Skärhamn hårt av en flytt av verksamhet från orten till övriga
delar av Sverige eller Världen. Under de senaste åren har stora verksamheter lämnat
Skärhamn som exempelvis Transatlantics huvudkontor, nedläggningen av UCT och
nu senast ett beslut att Getinge flyttar delar av sin verksamhet för 29 personer från
Tjörn.
Flytten av Getinges fabrik är ett hårt slag för de anställda men också ett problem för
Tjörns kommun på ett flertal punkter. En av följderna är att problem kan uppstå för
räddningstjänsten i kommunen då 8 deltidsbrandmän riskerar att förlora sina
ordinarie arbeten och kan behöva söka sig till en annan ort.
Med bakgrund av ovanstående yrkas att kommunfullmäktige ger följande uppdrag:
Att
Kommunstyrelsen ger Räddningschefen uppdrag att starta ett
rekryteringsarbete och/eller utbildningsprogram för att erbjuda passande kommunalt
eller privat anställda arbete som deltidsbrandmän.
Att
Kommunstyrelsen tillsammans med Räddningschefen ser över vilka
eventuella hinder som kan finnas för att rekrytera deltidsbrandmän.
Att
Kommunstyrelsen skall till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sitt
arbete i denna fråga senast under maj månad 2013.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och remitterar den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21

33 [35]

KF § 44
Dnr. 2013/12-111

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (C)
Ärendebeskrivning
Mette Rollheim (C), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden har entledigats från sitt
uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Kurt Berntsson (C) som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21

34 [35]

KF § 45
Dnr. 2013/68-023

Entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (KA)
Ärendebeskrivning
Tobias Hartzell (KA) har anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Tobias Hartzell (KA) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-21

35 [35]

KF § 46
Dnr. 2013/12-111

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (KA)
Ärendebeskrivning
Tobias Hartzell (KA) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Kristina Nyckelgård (KA) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-02-21

Ledamöter
närv tjg

1

Motion AFA-pengar

Motion delegation

Motion hel/deltid

§ 23

§ 24

§25

närv ej tjg x
ej närv

Ja

–

1 (2)

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

1

2. Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

1

3. Håkan Bergstam

(m)

1

1

1

1

4. Mikael Andersson

(m)

1

1

1

1

5. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

1

1

6. Katarina Leone

(m)

-

7. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

8. Inger Forsberg Bergstam
(m)

1

1

1

1

9. Ulla-Britt Elkan

1

1

1

(m)

Ingela Wastegård

(m)

1

Henrik Bergeld

(m)

-

Håkan Norrhamn

(m)

-

Udo Büchel

(m)

1 (tom § 23)

Eivor Gustavsson

(m)

-

1

10. Henry Hermansson (c)

1

1

1

1

11. Mats Kristensson

(c)

1

1

1

1

Maria Hult

(c)

-

Inga Olsson

(c)

X

12. Martin Johansen

(fp)

1 (ej § 24)

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

Anders Wernesten

(fp)

1 enbart § 24

Anette Wallin

(fp)

-

Daniel Hjerpe

(fp)

-

18. Rosita Runegrund

(kd)

-

Nej

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

20. Roland Flyckt

(kd)

-

Berne Petersson

(kd)

1

Kent Kihlberg

(kd)

1
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