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Kommunfullmäktige
Plats och tid

2013-05-16
Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30-23.00
Ajournering 19.05- 19.25, 20.20- 20.35 samt 22.45-22.50.

Beslutande

Förteckning enligt bilaga

Övriga närvarande

Johan Fritz, kommunchef
Jenny Broberg Kudryk, kommunsekreterare

Utses att justera

Mats Kristensson (C) och Robert Johansson (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2013-05-23, kl 16.30

Paragrafer

108-129

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Jenny Broberg Kudryk

Ordförande

____________________________________________________________
Anders G Högmark (M)

Justerare

____________________________________________________________
Mats Kristensson (C)
Robert Johansson (MP)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-05-16

Datum för
anslagets uppsättande

2013-05-24

Sista dag för överklagande
Datum för anslagets nedtagande 2013-06- 14

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

____ _________________________________
Carina Eliasson
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Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Mats Kristensson (C) och Robert Johansson (MP) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen äger rum den 23:e
maj kl 16.30 i kommunhuset, Skärhamn.
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Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs.
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KF § 110
Dnr 2010/44-212

Återremitterat ärende- Antagande ÖP 2013
Bakgrund
Tjörns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13.
Arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörn påbörjades i mars 2010.
Uppdraget har samordnats av planarkitekt Tinna Harling. Projektansvarig är
kommunchef Bo Svensson. En arbetsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar samt Tjörns Bostads AB har deltagit i arbetet.
Återremiss
På KF 2013-03-21 återremitterades ärendet av en minoritet bestående av
socialdemokraterna och miljöpartiet med följande motivering.
 Att komplettering skall göras där formuleringen av kommunens vision för
fler hyresrätter tydligt skall inarbetas, minst en tredjedel av bostäder i ny
detaljplan skall vara hyresrätter.
 Att den utlovade Energibruksplanen skall kompletteras till ÖPhandlingarna innan den kan antas av kommunfullmäktige.
 Att skrivningen angående fritidshus på norra Tjörn ändras till en
generösare skrivning som uppmuntrar fortsatt permanentning av fritidshus.
Återremissen besvaras i skrivelse den 2013-04-11.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-05-02, § 93.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson och Gunilla Nordberg, båda (S) yrkar bifall till förslaget med
nedan komplettering:
” - ”Att komplettering skall göras där formuleringen av kommunens vision för
fler hyresrätter tydligt skall inarbetas, minst en tredjedel av bostäder i ny
detaljplan skall vara hyresrätter.
- Att den utlovade Energibruksplanen skall kompletteras till ÖP-handlingarna
innan den kan antas av kommunfullmäktige.
- Att skrivningen angående fritidshus på norra Tjörn ändras till en generösare
skrivning som uppmuntrar fortsatt permanentning av fritidshus.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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Omröstning
Omröstningen begärs och verkställs. De som röstar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet med
(S) förslag till beslut röstar nej. Omröstningen utfaller med 20 ja-röster och 14
nej-röster. Dessa redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna utlåtandet över inkomna synpunkter på utställd Översiktsplan
2013 och de i enlighet därmed reviderade planhandlingarna tillhörande
Översiktsplan 2013 samt
2. godkänna ÖP 2013 för antagande av kommunfullmäktige.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig mot beslutet enligt följande:
” Bakgrund
Som förtroendevald i en kommun ska man verka och driva medborgarnas
frågor. Inga andra intressen än medborgarnas, är de förtroendevaldas.
I kommunövergripande frågor som berör många och som är av strategisk
betydelse för kommunen väljer vi att fråga medborgarna till råds, det kallas
demokrati. Ett exempel på en sådan fråga är det pågående arbetet med att ta
fram en ny översiktsplan.
Kommunen har under det senaste året arbetat allt mer intensivt med att ta fram
en ny översiktsplan.
Grunden för översiktsplan är att den har bred politisk förankring, att votera
igenom en sådan äventyrar trovärdigheten för densamma. Översiktsplanen är
det tyngsta politiska dokumentet i en kommun och styr och leder tjänstemän,
politiker och präglar kommunens utformning för medborgare för årtionden
framåt.
Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument som måste följas i
varje detalj. Det är däremot ett dokument som pekar ut riktningen samt vad vi i
kommunen vill i framtiden, det är kommunens vision om hur framtiden ska
utvecklas.
På kommunfullmäktigemötet i mars så återemitterades det framlagda förslaget
i tre del frågor enligt följande:
- ”Att komplettering skall göras där formuleringen av kommunens vision för
fler hyresrätter tydligt skall inarbetas, minst en tredjedel av bostäder i ny
detaljplan skall vara hyresrätter.
- Att den utlovade Energibruksplanen skall kompletteras till ÖP-handlingarna
innan den kan antas av kommunfullmäktige.
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- Att skrivningen angående fritidshus på norra Tjörn ändras till en generösare
skrivning som uppmuntrar fortsatt permanentning av fritidshus.”
Den första attsatsen har varit ett genomgående svar från alla som lämnat in sina
yttranden, det har varit ett stort samtalsämne på de workshops som hållits med
allmänheten i ÖP arbetet. Att hänvisa till ett kommande
bostadsförsörjningsprogram bygger inga nya hyresrätter för de ungdomar som
idag antingen tvingas bo kvar hemma hos föräldrar eller flytta till andra
kommuner. Inte heller för de som av olika skäl tvingas separera är bristen på
hyresrätter inget annat än en katastrof.
Den vindkraftsplan som initialt var med i handlingarna byttes i ett tidigt
stadium ut mot att det skulle bifogas en Energibruksplan. Denna skapade stort
intresse hos många och kommer nu att skapa en svekdebatt om att kommunen
nu inte visar vad man vill med sitt miljöansvar i översiktsplanen.
Den mer restriktiva skrivningen i den tredje attsatsen är olycklig då den i sin
nya utformning vill minska möjligheten till fortsatt permanentning av fritidshus
även på norra Tjörn och därmed möjliggöra en starkare levande landsbygd.
Detta av särskild vikt då vi vet att många ungdomar har möjlighet till att börja
sin boendekarriär i just dessa områden. Det så kallade ”nollalternativet” som
beskrivs del tre av ÖP som konsekvens är just den skrivning som vi förordar.
Ett av de grundläggande kriterierna för arbetet har varit s.k. Culture Planning.
Vi citerar ur samrådshandlingen för Översiktsplanen, del 1:
- Att använda sig av Culture planning i kommunens arbete, är ett led i att
införa en demokratisk, lyssnande metod som inkluderar medborgarna i
planeringen. Det ger också en helhetsbild av samhället med livskvalitet och
kulturella resurser som betydelsefulla värden att behålla och utveckla. Culture
planning kommer att ge möjlighet till delaktighet och utveckling då Tjörn på
grund av en relativt liten kommunstorlek har bra förutsättningar att lyckas i
arbetet.
Cultural planning håller på att implementeras i kommunens alla
verksamhetsområden och är applicerbar inte minst i arbetet med
översiktsplanearbetet. Genom att ta till vara på och använda de resurser Tjörn
har i form av ett stort föreningsliv, många företagare,
kulturarbetare/kulturresurser och övriga kompetenser kan Tjörn utvecklas till
att bli en plats där många vill leva, bo och verka på.
Var är då hyresrätterna? Vad är kommunens vision om ny energiplan? Hur ska
ungdomar som ges möjlighet till boende i fritidshus komma skapa sig en
framtid där om kommunen ser med olust på sådana permanentningar?
Ord på papper blir inte mer än ord på papper om inte vi tar dem till oss och gör
dem till handling! Visar de som gett oss förtroende att vi står hela vägen ut och
lyssnar på dem samt låter deras åsikter bli styrande. Bara då kan vi vinna
respekt hos medborgarna och för det uppdrag som vi anförtrotts.
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Att med denna ovan beskrivna bakgrund fatta beslut om att anta den nya
översiktsplanen utan att ta hänsyn till de av oss ovan viktiga synpunkter till
förändring som medborgare, partier och övriga intresserade har strävat med
och lämnat in är för oss främmande ur både ett demokratiskt perspektiv samt
går rakt mot den ovan övergripande utlovade arbetssättet med att ta fram en ny
översiktsplan.
Vi nedanstående partier yrkade på återremiss i ärendet för att dessa svar skulle
tagits hänsyn till innan man forcerar igenom beslut på det sätt som nu
moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centerpartiet och samhällets bästa
nu gjorde på kommunfullmäktiges möte den 16 maj 2013.
Med ovan beskrivning reserverar vi undertecknande partier oss mot beslutet.”
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KF § 111
Dnr 2012/452-107

Omstrukturering 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
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verksamhetsavfall och det kommunerna upphandlar som Renova AB vinner
anbud på, från den direkttilldelade delen av det kommunala avfallsuppdraget.
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.
Kommunfullmäktige 2013-02-21, § 26- beslut om bordläggning.
Kommunfullmäktige 2013-03-21, § 55- beslut om bordläggning.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunfullmäktige beslutar
Bordlägga ärendet.
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KF § 112
Dnr 2012/140-106

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för SOLTAK AB
samt godkännande av aktieägaravtal
Sammanfattning
Kommunfullmäktige godkände 2012-06-14 (KF § 128) bolagsordning och
ägardirektiv för SOLTAK AB, ett bolag som ska utföra stöd- och
servicetjänster åt sina ägarkommuner Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn,
Ale och Kungälv. Kommunfullmäktige beslutade vidare 2012-09-20 (KF §
166) att utse Martin Johansen (FP) till ledamot i bolaget och Benny Andersson
(S) till suppleant samt Staffan Mattsson till lekmannarevisor.
Under hösten 2012 anmälde Öckerö kommun ett intresse av att vara med i
SOLTAKs samverkan. Den politiska styrgruppen för SOLTAK såg positivt på
den frågan. Det innebär att samtliga sju kommunfullmäktige måste behandla de
reviderade dokumenten ”bolagsordning” och ”ägardirektiv”. Förslag till
aktieägaravtal som också är ett nödvändigt dokument har nu upprättats.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-05-02, § 94.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreslagen ändring i bolagsordningen för SOLTAK AB godkänns.
2. Föreslagen i ändring i ägardirektivet för SOLTAK AB antas.
3. Ordförande i kommunfullmäktige utses till ombud i bolagsstämman. Om
ordföranden inte kan närvara ersätts denne i första hand av vice ordförande i
kommunfullmäktige och i andra hand av andre vice ordförande.
4. Stämmoombudet får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK AB rösta
för att beslut fattas i enlighet med punkterna 1 – 2 ovan.
5. Förslag till aktieägaravtal för SOLTAK AB godkänns.
6. Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Johan
Fritz får i uppdrag att underteckna aktieägaravtalet.
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KF § 113
Dnr 2013/37-042

Ajournering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet kl 19.05- 19.25 för att lyssna till
en information om Samordningsförbundet framförd av Per Liljebäck.
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KF § 114
Dnr 2013/37-042

Årsredovisning ekonomi från Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet bildades 2005 och består av Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet
med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att
geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-05-02, § 97.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Bevilja Samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-16

13 [38]

KF § 115
Dnr 2011/459-219

Svar på motion om hyresrätter vid antagande vid detaljplaner
Bakgrund
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har inkommit med en
gemensam motion angående hyresrätter vid antagande av detaljplaner. De yrkar
i motionen att:
 ”Kommunen arbetar fram riktlinjer för detaljplaner, där förutsättningar för
att en detaljplan ska kunna vinna laga kraft är att den innehåller minst en
tredjedel hyresrätter.
 Riktlinjerna ska presenteras på kommunfullmäktige senast i april 2012.”
Ärendet
Motionen har behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-06, § 35 där
nämnden föreslår att motionen anses besvarad eftersom prioritering av
lägenheter i detaljplaner ingår som kriterium i planprioriteringarna.
Bakgrunden till detta är att reglering av upplåtelseform för bostäder, hyresrätter
eller bostadsrätter är något som inte kan regleras i en detaljplan, det kan endast
styras genom att man prioriterar detaljplaner på kommunal mark och genom att
man sedan genom markanvisning eller ägardirektiv i det kommunala
bostadsbolaget ställer krav på att det byggs hyresrätter.
Nämnden beskriver att de kan, till viss del, styra prioriteringen av detaljplaner i
samband med att ansökningar om att få detaljplanera ett område behandlas. En
av nämndens sju parametrar vid prioriteringarna är att prioritera lägenheter.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-05-02, § 95
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut- att anse motionen besvarad, röstar ja och
de som röstar bifall till motionen röstar nej. Omröstningen utfaller med 21 jaröster och 16 nej-röster, de redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Med bakgrund av inkomna tjänstemannayttranden anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S), (MP) och (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
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KF § 116
Dnr 2013/102-344

Beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten i del
av Hakenäset, delsektion 6
Bakgrund
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det klart
framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för
VA.
I projektet VA-sanering Hakenäset kommer delsektion 6 (totalt 6 st) att vara
klara för anslutning. För att slutgiltigt klargöra kommunens ansvar i området
erfordras att VA-verksamhettsområdet är beslutat i kommunfullmäktige.
Detta beslut innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för vattenleverans och
omhändertagande av spillvatten inom aktuellt området enligt Lagen om
allmänna vattentjänster.
Ärendet
Delsektion 6 består av totalt 90 fastigheter.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-05-02, § 96.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta verksamhetsområde för vatten och spillvatten i del av Hakenäset,
delsektion 6.
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KF § 117
Dnr 2013/100-346

Svar på interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om VA-investeringar
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund,
Tjörns kommun har i särklass landets högsta VA-taxa. Detta beror både på de
höga akuta underhållskostnaderna och på de stora investeringar som
genomförts. Orsaken till de höga akuta underhållskostnaderna skall jag
återkomma till i en annan interpellation och i denna fokusera kring
investeringsverksamheten.
Vi har i kommunfullmäktige vid ett flertal tillfälle kunnat konstatera att Tjörns
kommun har uppenbara problem med styrningen av sin
investeringsverksamhet.
Som svar på en Interpellationsfråga den 20 september 2012 fick vi följande
besked:

I Tjörns kommuns preliminära resultat som fördrogs på bokslutsdialogen 20
februari 2013 kunde vi se utförda investeringar under 2012.
För att få en uppfattning om hur vi ekonomiskt styr och kontrollerar våra
investeringar skulle jag vilja ha svar kring 3 stora projekt som genomförs i vårt
VA-system under 2012.
De tre investeringar som jag vill ha svar på närmare är:
1. Överföringsledning Skärhamn Stockevik inklusive GC
28,2 MSEK
2. Veberga II
7,3 MSEK
3. Tolleby Vattenverk
4,5 MSEK
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
Justerandes sign
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Vad är den förväntade total kostnaden för vart och en av de tre ovannämnda
investeringarna?
Hur stort var investeringsbeloppen i starttillstånden för vart och en av de tre
ovannämnda investeringarna?
När godkändes eventuella överdrag för vart och en av de tre ovannämnda
investeringarna?
Vilken politisk instans har godkänt eventuella överdrag i vart och en av de tre
ovannämnda investeringarna?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Interpellanten har efterfrågat information avseende följande tre investeringar:
1. Överföringsledning Skärhamn Stockevik inklusive GC
Utfall 2012: 28,2 MSEK
2. Veberga II: Utfall 2012: 7,3 MSEK
3. Tolleby Vattenverk. Utfall 2012: 4,5 MSEK
Jag besvarar Benny Halldins (S) frågor enligt följande:
Vad är den förväntade totala kostnaden för vart och en av de tre ovannämnda
investeringarna?
Projekten är inte slutredovisade. Preliminärt uppgår den totala projektkostnaden
för Skärhamn-Stockevik till cirka 49 MSEK, fördelat VA 33 MSEK, GC-väg 7
MSEK och projektering m.m. 9 MSEK. Beräknad slutkostnad för Veberga II
uppgår till cirka 7,5 MSEK. Kostnaden för Tolleby reningsverk beräknas till
cirka 14,5 MSEK.
Hur stort var investeringsbeloppen i starttillstånden för vart och en av de tre
ovannämnda investeringarna?
1. Överföringsledning Skärhamn-Stockevik inklusive GC.
Starttillstånd: 12,0 MSEK
2. Veberga II. Starttillstånd: 3,0 MSEK
3. Tolleby Vattenverk. Starttillstånd: 14,225 MSEK
Anledningen till att VA-projekten Skärhamn-Stockevik blev väsentligt dyrare
än beräknat beror bland annat på dåliga markförhållanden vilket medförde en
annan byggmetod. Vad gäller projektet Veberga II blev man tvungen att byta ut
befinliga ledningarna under den kommande infartsvägen mot större ledningar,
särskilt för dagvatten. Detta arbete hade inte förutsetts i VA-utredningen.
Projektet Tolleby vattenverk ligger inom ramen för beviljat starttillstånd.

Justerandes sign
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När godkändes eventuella överdrag för vart och en av de tre ovannämnda
investeringarna?
Vilken politisk instans har godkänt eventuella överdrag i vart och en av de tre
ovannämnda investeringarna?
Kommunens rutin för investeringshantering anger att en särskild skrivning ska
upprättas för nytt ställningstagande av kommunstyrelsen om
projektkostnaderna överskrida totalanslaget med mer än 10% eller mer än 0,5
Mkr.
- Information om projekt Skärhamn-Stockevik har lämnats till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen, bl a i
kommunstyrelsen oktober 2011 och januari 2012.
- Information om projekt Veberga II har lämnats till kommunfullmäktige i
november 2012 och till samhällsbyggnadsnämndens presidie i oktober samma
år.
- Information om projekt Tolleby vattenverk har lämnats till
samhällsbyggnadsnämnden i mars 2013.
Det kan konstateras att berörda nämnder har fått information om projekten samt
att kostnaderna överstigit beviljade starttillstånd med undantag för Tolleby
reningsverk. Något nytt beslut om starttillstånd har inte fattats avseende VAprojekt Skärhamn-Stockevik respektive Veberga II. Kommunstyrelsens
presidieutskott har med anledning av att projekten väsentligt överstigit
budgeterade medel gett kommunchefen i uppdrag att se till att en extern
revision av investeringsprojekt genomförs. Kommunchefen ska därvid föreslå
vilka åtgärder som behöver vidtas för att det inträffade inte ska upprepas.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 118
Dnr 2013/101-345

Svar på interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Karl-Erik Persson (M) om VA-investeringar på Tjörn
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Karl-Erik Persson (M) enligt
följande:
”Bakgrund,
Tjörns kommun har landets i särklass högsta VA-taxa. Detta beror både på de
höga akuta underhållskostnaderna och på de stora investeringar som
genomförts. Orsaken till de stora och okontrollerade investeringarna
återkommer till i en annan interpellation och i denna fokuserar jag på de höga
akuta underhållskostnaderna.
Det förebyggande underhållet utförs för att vi skall slippa kostsamma och för
VA-abonnenterna oacceptabla akuta driftstörningar.
Sammantaget pekar de senaste årens allt oftare förekommande akuta problem
på ett stort behov av ett systematiserat och planerat förebyggande underhåll för
att långsiktigt säkerställa vårt VA-systems leveranser av vårt viktigaste
livsmedel.
Om inte dessa förebyggande insatser prioriteras riskerar man att få ett allt mer
ökande behov av akut underhåll som leder till olägenheter för abonnenterna
och som samtidigt blir mycket dyrare att utföra.
Trots detta självklara faktum verkar inte Tjörns kommun ha en fungerande
förebyggande underhållsplan för vårt VA-system.
Om vi tittar på de senaste årens arbete med förebyggande underhåll mät i
ekonomiska termer kan vi utläsa följande för exempelvis ledningsnätet:
2010
2011

utfall 81 900 kronor
utfall 1 126 800 kronor

Det akuta underhållet som under 2010 var relativt blygsamt på 17 900 kronor
ökade under 2011 med nästan 200 gånger till 3 496 900 kronor. Hur mycket av
denna ökning som berodde på det eftersatta planerade underhållet 2010 kan vi
bara spekulera i. Det är i alla fall inte så konstigt att med denna bakgrund vi
tvingas ta ut en mycket hög VA-taxa!
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:

Justerandes sign
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Vad var utfallet för de akuta underhållet för ledningsnätet 2012?
När har vi en fungerande förebyggande underhållsplan för hela vårt VAsystem?”
Karl-Erik Persson (M) svarar enligt följande:
” Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till mig om VA-investeringar.
Jag har besvarat frågorna var för sig nedan.
Fråga 1:
”Vad var utfallet för de planerade underhållet för ledningsnätet 2012?”
Svar:
Planerat underhåll ledningsnät 2012
Budget
Utfall
2 664 000
2 821 294
Fråga 2:
”Vad var utfallet för de akuta underhållet för ledningsnätet 2012?”
Svar:
Akut underhåll ledningsnät 2012
Budget Utfall
1 013 000
3 258 463
Fråga 3:
”När har vi en fungerande förebyggande underhållsplan för hela vårt VAsystem?”
Svar:
Driftsinstruktioner med underhållsplaner har funnits sedan länge för vattenverk
och reningsverk, men de har inte uppdaterats i takt med ombyggnationerna.
För ledningsnätet har såvitt känt aldrig funnits någon samlad underhållsplan för
Tjörn.
Under 2012 har tekniska avdelningen tillsammans med TMAB påbörjat arbetet
med att ta fram en samlad underhållsplan. Några delar är framtagna. Det
kommer att ta mist år 2013 ut för att få klart en samlad underhållsplan. Om vi
klarar det eller inte beror på hur mycket tid och pengar vi kan avsätta på detta
under året. Sedan kommer det göras fortsatta uppdateringar i takt med att delar
av VA-systemet byggs om.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 119
Dnr 2013/171-345

Svar på interpellation framställd av Benny Andersson (S) ställd
till Karl-Erik Persson (M) om VA-investeringar på Tjörn
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Karl-Erik Persson (M)
enligt följande:
” Bakgrund,
Den 18 april tog Kommunstyrelsens presidieutskott igångsättningstillstånd för
ett antal sammanlänkade vattenprojekt på Östra Tjörn.
Totalt innebär detta beslut en tillkommande uppskattad investeringsvolym på
c:a 100 MSEK.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:





Ryms dessa investeringar inom Tjörns kommunfullmäktiges beslutade
investeringstak för VA-investeringar om 68 MSEK årligen?
Hur mycket påverkar dessa nya investeringar vår VA-taxa?
Om den planerade detaljplanen för Almöstrand inte vinner laga kraft
alternativt att den blir kraftigt försenad. Hur mycket påverkar i så fall
dessa nya investeringar vår VA-taxa?
Bygger dessa investeringar på Östra Tjörn på att andra VA-investeringar
också genomförs?”

Karl-Erik Persson (M) svarar enligt följande:
” Fråga 1
Ryms dessa investeringar inom Tjörns kommunfullmäktiges beslutade
investeringstak för VA-investeringar om 68 MSEK årligen?
Nej, samhällsbyggnadsförvaltningens senaste beräkning är att de totala
investeringarna i VA-projekt, inklusive projekten på Östra Tjörn behöver ligga
på ca 120 Mkr år 2014, 100 Mkr 2015 om alla planerade projekt ska
genomföras, utan alltför stora förseningar. Under 2016-2018 beräknas
investeringstakten kunna minskas till ca 80 Mkr per år.
Fråga 2
Hur mycket påverkar dessa nya investeringar vår VA-taxa?
Att dessa investeringar genomförs bidrar under ca fyra år till något större
höjning av VA-taxan än om de inte görs, men när anlutningarna av fastigheter
tillkommer minskar i stället behovet av att höja taxan. Totalt sett bidrar
satsningen till att VA-taxan inte behöver höjas lika mycket som om satsningen
inte genomförs.
Justerandes sign
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Reningsverket måste ändå upprustas för att klara driften. Genom att göra en
mer rejäl satsning kan reningsverkets kapacitet och tillstånd ökas från 6000 pe
till 8500 pe. Det innebär att ca 800 extra bostäder plus en del
verksamhetslokaler kan anslutas. Med en blandning av främst lägenheter, en
del villor och en del kontor ger det anslutningsavgifter på ca 85 Mkr och
brukningsavgifter på ca 6 Mkr/år. Den satsning som planeras på Östra Tjörn
beräknas därför vara “lönsam” på några få års sikt genom att
anslutningsavgifterna täcker en normal andel av byggkostnaderna och att
brukningsavgifterna väl täcker sin del av driftskostnaderna, genom att det
planeras bli en ganska samlad bebyggelse vid Almön.
Samhällsbyggnadsförvaltningens senaste beräkningar av VA-taxan, baseras på
investeringarna ovan samt antalet nya VA-kunder under åren. Behovet av en
taxeökning planar ut under de kommande åren och fram till 2015-2018
beräknas behovet vara runt 1-2% höjning årligen.
Fråga 3
Om den planerade detaljplanen för Almöstrand inte vinner laga kraft
alternativt att den blir kraftigt försenad. Hur mycket påverkar i så fall dessa
nya investeringar vår VA-taxa?
Taxeberäkningen utgår från att anslutningsavgifterna från Almöstrand kommer
ca 2017. Om byggnationen försenas påverkar det VA-taxan från 2017 och
framåt. Antingen måste man då skjuta på det planerade underhållet under några
år, eller så krävs att VA-taxan höjs lite mer än annars. Det är så många faktorer
som spelar roll så att vi inte kan göra någon säker beräkning, men antag att
taxan i sådan fall under 2 år behöver höjas med 1-3% i stället för 0-2%.
Fråga 4
Bygger dessa investeringar på Östra Tjörn på att andra VA-investeringar
också genomförs?
Ja, dels måste vi komplettera vattenförsörjningen vid Tolleby för att klara all
ny bebyggelse på Tjörn, även bebyggelsen på Östra Tjörn bidrar till detta. Dels
behövs även ett lokalt VA-system i Almöområdet när kommunalt VA byggs ut
där. Kostnaderna för det lokala VA-systemet ingår inte i de 100 Mkr för Östra
Tjörn. Däremot ingår de i underlaget för investeringsbudget som nämns under
fråga 1 och ingår i beräkning av VA-taxan som nämns under fråga 2.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 120
Dnr 2013/136-052

Svar på interpellation framställd av Claes Jansson (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om upphandling av Entropi SAB
Environment & Resc
Ärendebeskrivning
Claes Jansson (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund
Under föregående år har oljesanering skett efter oljekatastrofen i Nordsjön som
innebar att Tjörn fick ansvar för att städa upp och samla in olja efter kusten.
Arbetet har utförts av Entropi SAB Enviroment & Resc. ,som
huvudentreprenör. Efter vad vi kunnat läsa i lokaltidningarna har bolaget
använt underentreprenörer till största delen för det manuella arbetet. Det har
också framkommit att dessa personer har fått kaffe mm för nästan 500 000kr i
stället för traktamente.
Totala kostnaden för sanering som Tjörns kommun betalat ut till detta företag
har under 2012 uppgått till 80 621 504kr. med anledning av detta blir mina
frågor följande:
Är Entropi upphandlat enligt LOU?
Om inte, skulle det varit upphandlat enligt LOU?
Om det finns ramavtal, vad är då beloppsgränsen för detta?
Hur har man kontrollerat underentreprenörerna till Entropi?
Vem på Tjörns kommun har tecknat avtalet?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Interpellanten ställer fem frågor angående det företag som har haft uppdraget
att genomföra saneringen av olja i samband med oljepåslaget som drabbade
Tjörn.
Första frågan lyder: Är Entropi upphandlat enligt LOU?
Svaret på frågan är nej.
Tjörns kommuns räddningstjänst har, i likhet med kommuner inom hela Västra
Götaland men även inom Hallands län, Försvarsmakten och Göteborgs Hamn
samverkansavtal med Entropi SAB. Samverkansavtalet tecknades 2003 och
förlängdes 2011. Genom samverkansavtalet kan räddningstjänsten via SOSalarm begära insatser av Entropi SAB vid miljöolyckor eller saneringshändelse.
Samverkansavtalet ger den begärda myndigheten en resurs, när så detta krävs .
Samverkansavtalet genererar inga kostnader för beredskap eller i samband med
utryckning då insatsen regleras enligt Lag om skydd mot olyckor och inga
kostnader debiteras räddningstjänsten.
Justerandes sign
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Orsaken till detta upplägg är att när olyckan har skett och saneringsarbete
snabbt behöver påbörjas behöver räddningstjänsten inte vänta att påbörja en
saneringsinsats i avvaktan på en upphandling, som om den överklagas, kan ta
flera månader att genomföra. Inom lagen om skydd mot olyckor skall en insats
eller sanering till följd av olycka påbörjas skyndsamt.
Andra frågan lyder: Om inte, skulle det varit upphandlat enligt LOU?
Efter att idag fått svar från SKLs experter måste jag ändra mitt skriftliga svar
till JA. Detta borde, redan 2003 varit upphandlat. Eftersom vi tidigare tolkat
samarbetsavtalet enligt tidigare skrivet svar har inte upphandling gjorts.
Fråga tre, om det finns ramavtal, vad är då beloppsgränsen för det?
Det finns inget ramavtal. Beloppsgräns för ramavtal för varor och tjänster är
200 000 euro ca:1 897 000 kr. Gräns för direktupphandling är 30 000 euro ca
285 000 kr
Svar på fråga fyra, hur har man kontrollerat underleverantörerna till Entropi?
Det gjordes ej under den akuta räddningstjänstfasen. Dessutom, min bedömning
är att de, inom kommunen, som varit inblandade i arbetet med oljepåslaget inte
hade vare sig tid eller resurser att i det akuta läget avsätta tid för att kontrollera
eventuella underleverantörer. Kontroll av underleverantör utfördes dock av
huvudentreprenören på uppdrag av dåvarande VD på TMAB, efter den akuta
fasen avbröts och innan saneringsfasen inleddes. Krav från kommunen var att
det skulle finnas kollektivavtal samt registrerade företag. Detta kunde
huvudentreprenören Entropi SAB bekräfta till kommunen. Samtlig
saneringspersonal var anslutna till SEKO-sjöfolk.
Fråga fem, vem på Tjörns kommun har tecknat avtalet?
Avtalet från 2003 är tecknat av Håkan Bergstam och avtalet från 2011 av CarlIan Bissmark.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 121
Dnr 2013/132-738

Svar på interpellation framställd av Robert Bull (S) ställd till
Reidun Lorentzon (KD) om granskning av äldreboende
Ärendebeskrivning
Robert Bull (S) har ställt en interpellation till Reidun Lorentzon (KD) enligt
följande:
” Bakgrund,
I dag drivs ett äldreboende i Tjörns Kommun av en privat entreprenör. Under
hösten 2011 rullades det upp en vårdskandal på ett äldreboende i Stockholm. I
debatten som följde lyftes det bland annat fram kommunernas ansvar för att
följa upp verksamheten på ett bättre sätt.
Våra ansvar att följa upp relationerna till en leverantör är självfallet både av
ekonomisk och av kvalitetsmässig art.
För att rätt kunna utvärdera vad en extern leverantör kan tillföra och vilka
totalkostnader som det privata alternativet medför är det viktigt att vi öppet
redovisar omfattningen och resultatet av denna granskning.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
Hur mycket har uppföljningen av Carema Care ABs verksamhet i Klövedal
kostat kommunen under 2012?
Vad har granskats?
Vad har framkommit under denna granskning?”
Reidun Lorentzon (KD) svarar enligt följande:
” Uppföljningen av Carema Care AB:s verksamhet har kostat kommunen 7000
kr.under 2012.
INGRESS
På Klövedals äldreboende bor 20 personer med bistånd till särskilt boende,
Entreprenadavtalet avser driften av verksamheten, exklusive hälso- och
sjukvårdsinsatser som utförs av kommunens sjuksköterskor.
Verksamheten håller en god kvalitet enligt de nationella
brukarundersökningarna som genomförs årligen. Vid de samverkansmöten som
sker mellan kommunen och Carema Care, råder en öppen dialog gällande
verksamhen på Klövedals äldreboende.
Justerandes sign
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UPPFÖLJNING
Kommunens sjuksköterskor deltar en gång i veckan på personalens gruppmöten
detta möjliggör stor insyn i verksamheten. Detta görs inte på våra boenden.
En gång/ månad rapporteras samtliga avvikelser till MAS enligt upprättad rutin.
I de fall det krävs en fördjupad analys eller att en handlingsplan upprättas, gör
kommunens MAS och Verksamhetschefen på Klövedal detta tillsammans
Utöver ovanstående förekommer regelbundet strukturerade samverkansmöten
med Klövedal där det diskuteras Verksamhets frågor, nya inflytande
pensionärer, avvikande händelser Sol och Hsl.personal.
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret vilket innebär fullständig insyn
hos de boende.
Verksamhetschefen har kvalitetsmöten 1 gång/månad på Klövedal. Där går man
igenom alla avvikelser. På mötet deltar 3 undersköterskor, verksamhetschefen
samt kommunens sjuksköterskor.
Kommunens ssk. är med på gruppmöte varje vecka.
Kommunens MAS, får en statistik rapport varje månad på avvikande händelser,
läkemedel, fall, omvårdnad, klagomål/synpunkter.
Om det därutöver inträffar händelser av vikt är rutinen att verksamhetschefen
för Klövedal kontaktar kommunens MAS för att informera om händelsen. Detta
möjliggör stor insyn. Vid behov upprättas en plan för åtgärder.
Vi har inte haft några Lex Sara anmälningar under 2012.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 122
Dnr 2013/147-134

Svar på interpellation framställd av Benny Andersson (S) ställd
till Martin Johansen (FP) om Tjörnbro Park
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP)
enligt följande:
”Bakgrund,
Det har nu gått snart ett år sedan som Migrationsminister Tobias Billström
avslog Tjörns kommuns begäran om ersättning för utlägg bl.a. för bevakning
av livsmedelsbutiken i Myggenäs i samband med att förläggningen Tjörnbro
Park gjorde avtal med migrationsverket om förläggning.
Tjörns kommun valde att göra ny prövning av ministerns beslut hos
generaldirektören.
Enligt underskrivet avtal så ska företaget ersätta kommunen för alla utlägg som
kommunen haft för bevakningen.



Med anledning av ovan blir mina frågeställningar följande:
Hur stor är den totala summan som kommunen vill ha kompensation för till
dags dato?
Hur ligger ärendet till idag?”
Martin Johansen (FP) besvarar interpellationen enligt följande:
” Interpellanten ställer två frågor vilka besvaras enligt följande:
Hur stor är den totala summan som kommunen vill ha kompensation för till
dags dato?
Migrationsverket har den 23 april beslutat att avslå Tjörns kommuns ansökan
om ersättning på sammanlagt 1 062 937 kronor. I denna summa ingår alla de
kostnader Tjörns kommun begärt ersättning för av Migrationsverket.
Under förutsättning att Migrationsverket inte ersätter kommunen för de
kostnader som uppstått är den totala summan som kommunen, enligt upprättat
avtal med livsmedelsbutiken, begär ersättning för 490 710 kronor exklusive
moms. Av detta har 25 826 kronor exklusive moms betalats.
Hur ligger ärendet till idag?
På kommunstyrelsens presidieutskotts möte den 16/5 ska frågan huruvida
Tjörns kommun skall överklaga Migrationsverkets beslut diskuteras. Då mötet,
där interpellanten själv medverkar ännu inte ägt rum kan jag inte vid
interpellationssvarsutskicket redogöra för vad beslutet blir.
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 123
Dnr 2013/173-036

Svar på interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om Tjörns kommuns
omställningsprogram
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund,
I årsredovisningen för 2012 kan vi läsa, under avsnittet Medarbetare, om att
cirka 20 personer har beviljats omställningsersättning.
En förutsättning för att få omställningsersättning var att kommunen inte såg
något behov av tjänsten och med det inte behövde återanställa någon efter den
som beviljats ersättning med upp till 8 månadslöner för att få gå hem tidigare.
Vi kan nu konstatera att omställningsprogrammet som beräknas kosta Tjörns
kommun 5,4 MSEK resulterat till att:
4 förskollärare fått omställningsersättning samtidigt som Tjörns kommun under
2012 anställt 17 nya.
4 lärare fått omställningsersättning samtidigt som Tjörns kommun under 2012
anställt 23 nya.
2 undersköterskor fått omställningsersättning samtidigt som Tjörns kommun
under 2012 anställt 15 nya.
2 kokerskor fått omställningsersättning samtidigt som Tjörns kommun under
2012 anställt 6 nya.
1 elevassistent fått omställningsersättning samtidigt som Tjörns kommun under
2012 anställt 4 nya.
1 fritidspedagog fått omställningsersättning samtidigt som Tjörns kommun
under 2012 anställt 6 nya.
1 socialsekreterare fått omställningsersättning samtidigt som Tjörns kommun
under 2012 anställt 4 nya.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Tycker du som Kommunstyrelsens ordförande att omställningsprogrammet har
fungerat?
2. Hur mycket har Tjörns kommun minskat sina kostnader inför 2014 med hjälp
av omställningsprogrammet?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
”För att besvara frågan om omställningsprogrammet behöver man känna till
några grundläggande regler på svensk arbetsmarknad.
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Det finns två tillvägagångssätt om en arbetsgivare behöver minska antalet
anställda
 förhandling om övertalighet
 frivillig avgång med omställningsersättning
Väljer man förhandlingsvägen måste arbetsgivaren inleda förhandling om
övertalighet och turordning och så småningom säga upp ett antal anställda. Om
man inte träffar en överenskommelse om undantag från Lagen om
anställningsskydd (LAS) regler om ”sist in – först ut” så innebär det att de
senast anställda blir uppsagda oavsett vid vilken arbetsplats dom arbetar. Det
innebär alltså att en arbetsplats som inte har behov av att minska bemanningen
ändå kan tvingas att säga upp personal för att en annan arbetsplats har för
många anställda.
Efter uppsägning vidtar en process med omplacering av personer från
arbetsplatser som behöver minska sin personalstyrka till arbetsplatser som
genom uppsägningarna har vakanta tjänster.
Om man istället tillämpar ett omställningsprogram där de anställda själva får ta
ställning till om man önskar sluta får man en process utan uppsägningar. De
individer som själva ansöker om att få sluta kan man som arbetsgivare svårligen
identifiera som tänkbara för avgång ifall man tillämpar ett
uppsägningsförfarande.
Villkoret för att beviljas avgång med omställningsersättning är att den tjänst
som den anställde lämnar inte ska återbesättas, alternativt att genom
omplacering dra in en annan tjänst.
För samtliga som beviljats omställning har/kommer en tjänst att dras in.
Därutöver har ytterligare tio personer ansökt men fått avslag på sin ansökan då
någon inbesparing av befattning inte kunnat göras.
Fördelar med att erbjuda omställning istället för att genomföra uppsägningar är
flera. Vid omställning måste verksamhetsansvarig göra en grundlig
genomlysning om var man kan göra neddragningar ur ett långsiktigt, strategiskt
perspektiv. Uppsägningar däremot slår slumpmässigt mot verksamheten, ”sist
in – först ut”.
Vid omställning är det personer som själva valt det som slutar, medan
uppsägningar tvingar anställda som hellre skulle jobbat kvar att sluta.
Vid uppsägningar drabbas stora delar av organisationen negativt med ökad oro,
minskat engagemang och risk för ökad personalomsättning.
De anställningar som hänvisas till i interpellationen kommer från en
sammanställning i årsredovisningen. Syftet med sammanställningen är att
belysa hur attraktiv en anställning i Tjörns kommun kan vara.
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Sammanställningen visar ett urval av utannonserade tjänster under 2012 samt
antalet sökande till dessa befattningar.
I de utannonserade tjänster som ingår i sammanställningen i årsredovisningen
ingår både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Ett stort
antal av tjänsterna utannonserades innan beslut om omställningsprogrammet
togs av kommunstyrelsen 2012-05-10 (dnr 2012/71-036) och av de 75
utannonserade tjänster som tas upp i interpellationen var det endast 12 tjänster
som utannonserades efter sista ansökningsdagen för omställningsprogrammet
2012-10-31. Det var fyra tidsbegränsade tjänster som lärare, en tillsvidareanställning samt en tidsbegränsad anställning som socialsekreterare, fem
tidsbegränsade anställningar som undersköterska och en tillsvidareanställning
som kokerska som utannonserades.
Att hålla tjänster vakanta i avvaktan på eventuella ansökningar om omställning
har inte varit aktuellt.
Om man skulle gjort en matchning av de som sökt omställning mot lediga
tjänster skulle endast tillsvidareanställningar varit aktuella. Det är också så att
befattningar kan ha samma benämning men helt olika krav på kompetens och
utbildningsbakgrund. Tex så kan två tjänster som lärare ha helt olika krav på
kompetens där den ena kan vara inom språk och den andra inom slöjd.
Socialsekreterartjänster kan ha krav på kompetens inom så olika områden som
barn- och familj eller vuxen- och arbetsmarknad.
En rapport ur personalsystemet visar att antalet anställda minskat inom flertalet
av de nämnda befattningarna. Jämförelsen avser antal anställda 2012-10-01
respektive 2013-05-01. Då flera beviljade omställningar inte verkställs förrän
senare under 2013 syns de ännu inte i nedanstående statistik.
Sammanställning aktuella anställningar 2012-10-01 och 201305-01

Befattning
Lärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Elevassistent
Socialsekreterare
Undersköterska
TMÅAB
Kock/Kokerska

Justerandes sign

2012-10-01
2013-05-01
Tillsv Visstid Totalt Tillsv Visstid Totalt
23
177
25
170
154
145
3
112
3
108
109
105
5
30
6
32
25
26
14
26
13
25
12
12
2
14
1
11
12
10
9
157
12
160
148
148

36
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38
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Omställningsprogrammet har flera syften
frigöra resurser i verksamheter som har möjlighet att minska sin bemanning
omfördela resurser till verksamheter som har behov att utöka
minskade kostnader
möjliggöra för äldre anställda som så önskar att sluta sin anställning på ett bra
sätt
behålla yngre medarbetare i verksamheten
Mot denna bakgrund får omställningsprogrammet anses ha uppfyllt sitt syfte.
När det gäller flertalet av de beviljade avgångarna har den tjänst som den
anställda lämnat dragits in. Två av de beviljade omställningarna gäller lärare på
UCT som annars skulle ha blivit uppsagda eller ”knuffat ut” en yngre anställd
enligt sist in – först ut principen. Det finns också exempel där en annan tjänst
på enheten dragits in.
Att göra en beräkning på hur mycket omställningsprogrammet bidragit till att
minska kostnaderna är svårt. I en så stor och komplex verksamhet som en
kommun är det många faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen. Utan att
vara exakt kan vi räkna med att omställningsprogrammet bidrar med några
miljoner i minskade kostnader.
Inför budgetarbetet för 2013 togs hänsyn till det kommande
omställningsprogrammet i ramarna.
Med det anses interpellationen besvarad.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 124
Dnr 2013/176-114

Svar på interpellation framställd av Benny Andersson (S) ställd
till Martin Johansen (FP) om rättsliga prövningar
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP)
enligt följande:
” Bakgrund,
När vi nu efter flera år av juridisk tvist summerar den debatterade ”Särtaxan”
för Björholmsborna, slutredovisningen av bevakningen som sattes in i ett privat
företag.
Så kan man inte annat påstå än det som jag gjorde i Interpellationen till dig den
27 december förra året, nämligen att kommunen gjort uppenbara feltolkningar
av den kommunala kompetensen. Till ovan kan man lägga till debaclet med
sjöbodsarrendatorerna på mötet med arrendenämnden den 11 april.
Med anledning av ovan blir mina frågeställningar följande:
1.

Har din bild av varför Tjörns kommun fällts av rättsväsendet under året på
något sätt reviderats?

2. Tänker du ta några initiativ för att Tjörns kommun i framtiden bättre ska följa
de lagar och regler som gäller gentemot medborgarna?
3. Vad har dessa juridiska tvister med medborgarna kostat Tjörns kommun , i
resurser?
4. Vad har dessa juridiska tvister med medborgarna kostat Tjörns kommun , i
anseende?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” I Tjörns kommun fattas ett mycket stort antal beslut varje år i olika typer av
ärenden. Besluten kan exempelvis avse renhållning, VA, bygglov, ekonomiskt
bistånd eller ärenden inom skolans område. En del av besluten överklagas och
några av dessa ändras av förvaltningsdomstol.
Det finns även mål som prövats av allmän domstol, då det handlar om
skadeståndsanspråk som riktas mot kommunen. Under 2012 avgjordes två av
dessa mål - kommunen vann båda målen. Om kommunen hade förlorat målen
så hade det kostat kommunen över 1 miljon kronor.
Beträffande det som Benny tar upp i sin interpellation avseende särtaxa kan
konstateras att detta är ett ärende av principiell betydelse för Tjörns kommun
och rör betydande belopp. Kostnaden för VA-anläggningen som ska försörja
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45 fastigheter på Björholmen uppgår till 15,7 miljoner kronor, enligt
kommunens bedömning. Ett sådant viktigt ärende ska självklart prövas av
domstol. Ärendet är fortfarande under domstolens prövning. Vi vet alltså inte i
dagsläget om kommunens beslut om särtaxa är i enlighet med
vattentjänstlagen.
Benny Andersson påstår att kommunen feltolkat kommunallagen bland annat
avseende beslutet om särtaxan. Detta är fel. Kommunfullmäktiges principbeslut
om särtaxa från mars 2009 och beslutet om särtaxan från december samma år,
har prövats av förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten ansåg att kommunen
följt kommunallagens bestämmelser och avslog därför överklagningarna.
Det är ett fåtal av kommunens alla beslut som överklagas och ändras av
domstolen. Det är viktigt att det finns en möjlighet att överklaga kommunala
beslut. Det bra att besluten prövas av domstol, särskilt när det handlar om
principiella beslut där det inte finns någon praxis på området, exempelvis
avseende särtaxa.
De enstaka beslut som ändras beror på att kommunen och domstolen gör olika
bedömningar. Lagar, förordningar, föreskrifter och praxis är aldrig
uttömmande. Det är alltid fråga om bedömningar i varje enskilt ärende. Detta
är anledningen till att besluten ibland ändras.
Tjörns kommun följer gällande lagar och regler. I de fåtal beslut som
domstolen ändrar kommunens beslut är detta något som vi självklart måste
följa. Det finns ingen anledning för mig att ta några särskilda initiativ i aktuellt
avseende.
Benny Andersson frågar vidare vad prövningar i domstolen kostat i de fall
domstolen bedömt att kommunen gjort fel. Några siffror på detta finns inte.
När ärenden prövas av domstol genererar detta självklart kostnader för
kommunen. De flesta mål innebär att kommunen får stå sina kostnader även
om kommunens beslut är riktiga. Dessa kostnader uppstår till följd av att vi har
ett system som innebär att besluten får överklagas, att medborgarna har rätt att
få sin sak prövad av domstol. Ett system som jag tycker är bra.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 125
Dnr 2013/172-232

Anmälan av interpellation framställd av Hans Strandberg (S)
ställd till Karl-Erik Persson (M) om industribyggnad i Rönnäng
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har ställt en interpellation till Karl-Erik Persson (M) enligt
följande:
” Rönnängs samhälle behöver en positiv utveckling inför framtiden. Det byggs
nya bostäder både vid strandkanten och uppe bland bergen. Nu har det kommit
mig tillkänna att det planeras att bygga ut den befintliga fiskeindustrin. Denna
industribyggnad ligger mitt i Rönnängs samhälle, bland bostadshus.
Utifrån följande blir mina frågor följande:






Har det gjorts en miljökonsekvens utredning inför utbyggnaden av
fiskeindustrin i Rönnäng?
Hur stämmer utbyggnaden med Tjörns kommuns turist plan?
Hur många meter sticker den planerade skorstenen upp ovanför havslinjen?
Hur många anställda ger denna investering?
Har kommun undersökt olika andra alternativ att placera denna
industriutbyggnad på?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och att den besvaras vid ett kommande
sammanträde.
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KF § 126
Dnr 2013/174-050

Anmälan av interpellation framställd av Hans Strandberg (S)
ställd till Martin Johansen (FP) om upphandling i Tjörns
kommun
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund,
Trots tidigare påpekande om brister i upphandlingsrutinerna från revisorerna
visar den senaste granskningen att lagen om offentlig upphandling inte
fungerar inom Tjörns kommun.
Vi i oppositionen har på olika sätt bland annat genom motioner och
interpellationer försökt påpeka viktigheten att åtgärda dessa brister.
Det är för skattebetalarna viktigt att veta att varje skattekrona används på ett
korrekt sätt allt annat är att betrakta som ”en stöld av våra gemensamma
medel”
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Vilka politiska initiativ har du som Kommunstyrelsens ordförande tagit för att
åtgärda bristerna i Tjörns kommuns upphandlings rutiner?
2. På vilket sätt har du som Kommunstyrelsens ordförande följt upp
upphandlingarna inom Tjörns kommun under 2012 för att säkerställa att dessa
följer LOU?
3. Vad planerar du som Kommunstyrelsens ordförande att göra under 2013 för att
säkerställa att Tjörns kommun följer LOU?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och att den besvaras vid ett kommande
sammanträde.
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KF § 127
Dnr 2013/175-340

Anmälan av interpellation framställd av Hans Strandberg (S)
ställd till Karl-Erik Persson (M) om färskvattenförsörjning
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har ställt en interpellation till Karl-Erik Persson (M) enligt
följande:
” Bakgrund,
Tjörns kommun har en stor planering när det gäller byggnation och då i
synerhet västra och södra Tjörn. Vi vet idag att det finns planer om byggnation
på Lövbergs varv, Veberga läge i Rönnäng, Myggenäs, Mossholmen, Kollung,
Domskärva och på Nordviks berg i Skärhamn. Vi vet också att Mallaga plan är
på gång.
Inför antagandet av den nya översiktsplanen är det viktigt att fundera på hur
vår färsvattenförsörjning ser ut.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1.
Hur många VA-abonnenter räcker dagens färskvatten till, utan att vi
skall behöva ta till restriktioner av förbrukningen, under ett torrår?
2.
När med dagens utbyggnadstakt och anslutning av befintliga
fastigheter når vi detta antal?
3.
Vad har kommunen för planer för att långsiktigt trygga
vattenförsörjningen till Tjörn?
4.
Vad kostar dessa åtgärder?
5.
Hur mycket påverkar dessa nya investeringar vår VA-taxa?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och att den besvaras vid ett kommande
sammanträde.
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KF § 128
Dnr 2013/87-111

Val av 2:e vice ordförande i Tjörns Miljö AB
Ärendebeskrivning
Rigmor Friis (S) har entledigats från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i
Tjörns Miljö AB.
Fyllnadsval bör därför ske.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2013-05-02, § 103. Beslut om återremiss.
Yrkande
Gunnemar Olsson (FP) nominerar Lars Carlsson (KA).
Benny Andersson (S) nominerar Jan Johansson (opol).
Rikard Larsson (S) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda förslagen emot varandra.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Jan Johansson (opol) till 2:e vice ordförande i Tjörns Miljö AB.
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KF § 129
Dnr 2013/87-111

Val av suppleant i Tjörns Miljö AB (S)
Ärendebeskrivning
Fredrik Dahne (S) har entledigats från sitt uppdrag som suppleant i Tjörns
Miljö AB.
Fyllnadsval bör därför ske.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2013-05-02, § 104. Beslut om återremiss.
Yrkanden
Gunnemar Olsson (FP) nominerar Thord Jansson (SD).
Benny Andersson (S) nominerar Gert Kjellberg (opol).
Rikard Larsson (S) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda förslagen emot varandra.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Gert Kjellberg (opol) till suppleant i Tjörns Miljö AB.
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-
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1

1
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X

Olof Kjellström
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X

12. Martin Johansen
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1

1

1
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14. Gunnemar Olsson
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16. Hans Kristensson
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-
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1
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Anders Wernesten

(fp)

1

1

1

Anette Wallin

(fp)

1

1

1

Daniel Hjerpe

(fp)

1

1

1

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

1

1

1

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

20. Roland Flyckt

(kd)

1

Berne Petersson

(kd)

-

Kent Kihlberg

(kd)

-

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

1

Avst

1 (2)

Ja

Nej

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-05-16

Ledamöter

närv tjg

1

närv ej tjg x
ej närv

—

Ja

ÖP 2013

Motion hyresrätter

§ 110

§ 115

Nej

Avst

Ja

Nej

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

1

25. Robert Bull

(s)

1 fr o m § 113

26. Alma Nilsson

(s)

1

1

1

27. Claes Jansson

(s)

1

1

1

28. Isabell Eriksson

(s)

1

1

1

29. Benny Halldin

(s)

1

1

1

30. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

31. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

32. Hans Strandberg

(s)

-

33. Mona-Lisa Dahlberg (s)

-

1

1

1

1

Leif Göbel

(s)

-

Christer Olofsson

(s)

-

Anette Johansson

(s)

-

Christer Tegemo

(s)

1

Bo Isaksson

(s)

-

Lars-Göran Lundkwist (s)

-

Cecilia Månfagre

(s)

1

(v)

1 fr o m § 113

34. Emilio Cotroneo
Vakant

1

1

(v)

35. Robert Johansson

(mp)

1

1

1

36. Azar Hedemalm

(mp)

1 t o m § 122

1

1

Jan-Eric Etander

(mp)

-

Marita Nyström

(mp)

-

37. Gösta Andersson

(sb)

1

1

1

38. Marianne Olsson

(sb)

1

1

1

Mikael Berntsson

(sb)

-

Annika Andersson

(sb)

-

39. Lars Carlsson
40. Björn Holm
(numera m)
Ammi Henriksson

(ka)
fd (ka)

-

fd (ka)

(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson
Summa:

(sd)

-

34-37

20

14

21

16

Avst

2 (2)

Ja

Nej

Avst

