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KF § 163

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Bo Bertelsen (FP) och Robert Johansson (MP) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen äger rum den 4 oktober
kl 15.00 i kommunhuset, Skärhamn.

Justerandes sign
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KF § 164

Kallelse
Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare
blivit kallade i tid och haft tillgång till beslutsunderlag till dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare har blivit korrekt kallade samt
haft tillgång till beslutsunderlag i rätt tid till dagens sammanträde.
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KF § 165

Fastställande av dagordning
Förslag till förändringar av dagens dagordning framförs.
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändringar:
Utgår:
Ärende 27 Val av ersättare valnämnden (MP) och 28 (Val av huvudman i Tjörns
sparbank (MP) utgår.
Tillägg:
 Anmälan av fråga ställd till Martin Johansen (FP) framställd av Hans
Strandberg (S) om Cultural Planning
 Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP) framställd av
Benny Halldin (S) om revision gällande projektinvesteringar
 Anmälan av interpellation ställd till Karl-Erik Persson (M) framställd av
Benny Halldin (S) om allmän platsmark
 Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP) framställd av Nils
Lackfors (S) om elevdatorer i Tjörns kommun
 Anmälan motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
om att införa modellen ”Vita jobb” för upphandling av tjänster inom Tjörns
kommun
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KF § 166
Dnr 2012/351-160

Remissvar avseende 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 dokumentoch intervjustudie.
Räddningstjänsten har inkommit med yttrande i skrivelse 2013-03-28.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-05-30, § 122.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut samt att återrapportering ska ske till
kommunfullmäktige innan sommaren 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta Räddningstjänstens svar som sitt eget och översända detsamma till
kommunrevisionen
2. återrapportering ska ske till kommunfullmäktige innan sommaren 2014 av
genomförda resultat.
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KF § 167
Dnr 2012/381-210

Remissvar avseende 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.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-05-30, § 123.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut samt att återrapportering ska ske till
kommunfullmäktige innan sommaren 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta samhällsbyggnadsnämndens svar som sitt eget och översända detsamma till
kommunrevisionen samt att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige
innan sommaren 2014.
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KF § 168
Dnr 2012/388-002

Svar på förstudie av kommunens fördelning av ansvar och
beslutanderätt
Ärendebeskrivning
På kommunrevisionens uppdrag har Ernst & Young genomfört en förstudie av
kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt. Studien är genomförd som
en dokument- och intervjustudie.
Den sammanfattande bedömningen anger ett antal förslag på
förbättringsområden och dessa kommenteras per förslag.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 138.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut samt att återrapportering ska ske till
kommunfullmäktige innan sommaren 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
Lägga kommunrevisionens förstudie till handlingarna med ovan redovisade
aktiviteter som resultat av dess iakttagelser och rekommendationer samt att
återrapportering ska ske till kommunfullmäktige innan sommaren 2014.
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KF § 169
Dnr 2012/352-050

Svar på förstudie upphandling och inköp
Ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om
kommunen och de kommunala bolagen har en ändamålsenlig hantering av inköp
och upphandling. Rapporten har dels en bedömning på övergripande nivå, dels en
fördjupad granskning av inköpshantering och avtalstrohet inom bolagen samt två
av kommunens förvaltningar; barn- och utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
Den kommunövergripande granskningen har kommunens upphandlingsenhet
besvarat och kommenterat. De fördjupade granskningarna har besvarats av
respektive nämnd/bolag. Det övergripande svaret men även svar som bolag och
nämnder avger visar på en mängd olika aktiviteter som har genomförts eller
kommer att genomföras för att få en än mer ändamålsenlig hantering av inköp
och upphandling utifrån bland annat kommunrevisionens rapport.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 139.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut samt att återrapportering ska ske till
kommunfullmäktige innan sommaren 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
Lägga kommunrevisionens förstudie till handlingarna med de redovisade
aktiviteter som är resultatet av revisionens granskning samt att återrapportering
ska ske till kommunfullmäktige innan sommaren 2014.
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KF § 170
Dnr 2013/128-040

Svar på förstudie intern kontroll i redovisningen 2012
Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning
av internkontroll i redovisningen 2012. Rapporten innehåller en rad iakttagelser
och rekommendationer som alla kommenteras.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 140.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut samt att återrapportering ska ske till
kommunfullmäktige innan sommaren 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunrevisionens iakttagelser och rekommendationer beaktas enligt redovisat
förslag samt att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige innan
sommaren 2014.
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KF § 171
Dnr 2013/206-214

Antagande av detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, 1:31 samt del av
1:32 och Tubberöd 1:488 Malagaområdet
Ärendet
2010-06-21 antog samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen ”Toftenäs 1:15, 1:17,
1:31 samt del av 1:32 och Tubberöd 1:488, Malagaområdet”. Beslutet
överklagades och prövades rättsligt hos länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen
och regeringen.
Detaljplanen är upphävd av länsstyrelsen och den rättsliga prövningen av markoch miljödomstolen har visat att antagandebeslut skall fattas av
kommunfullmäktige. Regeringens prövning av bullerfrågan har visat att
länsstyrelsen inte haft tillräcklig grund för att upphäva planen med stöd av 12
kap ÄPBL.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 141.
Jäv
Birgitta Adolfsson (FP) och Udo Buchel (M) utgår på grund av jäv.
Daniel Hjerpe (FP) träder in som ersättare.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar återremiss av ärendet till kommunstyrelsen för utredning
av förutsättningarna för fortsatt handläggning och beslutsgång inför ett antagande
i kommunfullmäktige.
Benny Andersson (S) och Emilio Cotroneo (V) yrkar bifall till Bo Bertelsens (M)
yrkande om återremiss.
Proposition
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och
beslutsgång inför ett antagande i kommunfullmäktige.
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KF § 172
Dnr 2013/218-346

Upphävande av särtaxa för Björholmen, Märrslätten och BöKlåva
Ärendebeskrivning
Kommunen har beslutat om en särtaxa för anläggningsavgift för Björholmen,
Märrslätten och Bö-Klåva, gällande från januari 2010. Efter överklagande där
slutligen mark och miljööverdomstolen inte beviljade prövningstillstånd har det i
april 2013 fastställts att det inte finns grund för att tillämpa särtaxan. VA-taxan
behöver justeras i enlighet domstolens beslut. Avgifterna ska i stället baseras på
den ordinarie VA-taxan. Fastigheter som har debiterats anslutningsavgift baserat
på särtaxan ska få återbetalning baserat på mellanskillnaden, med ränta. Totalt
berörs ca 45 fastigheter.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-21, § 120.
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 142.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Upphäva § 5.9, särtaxa för Björholmen, Märrslätten och Bö-Klåva i 2013 års VAtaxa, med retroaktiv verkan.

Justerandes sign
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KF § 173
Dnr 2013/220-344

Beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Björholmen 1:37 m fl
Ärendebeskrivning
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 Björholmen har inväntats beslut avseende särtaxan innan
utvidgning av verksamhetsområdet ses över. Dessa förutsättningar är nu klara och
därför föreslås att VA-verksamhetsområdet utökas för fastigheterna Björholmen
1:37 m. fl.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-21, § 121.
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 143.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Björholmen 1:37 m fl.
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KF § 174
Dnr 2013/221-344

Beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten i del av
Stockevik
Ärendebeskrivning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det klart framgå
vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA.
I samband med utbyggnad av vatten och spillvattenledningar mellan Skärhamn
och Stockevik har kommunen utfört serviser till de fastigheter som ligger utmed
ledningarna i Stockevik.
Dessa är nu möjliga att tas i bruk och debitering av anläggningsavgifter påbörjas.
För att slutgiltigt klargöra kommunens ansvar i området erfordras att VAverksamhetsområdet är beslutat i kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-21, § 122.
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 144.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta verksamhetsområde för vatten och spillvatten i del av Stockevik.
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KF § 175
Dnr 2013/227-759

Rapportering av ej verkställda gynnade biståndsbeslut enl 4 kap
1 § SoL och 9 § LSS kv 1, 2013
Ärendebeskrivning
Redovisning av kvartalsrapport 1, 2013 av ej verkställda gynnande beslut enl 4
kap 1§ SoL och 9 § LSS.
Inom äldreomsorg har kommunen inga ej verkställda beslut att rapportera,
Funktionshinder har ett verkställt beslut om bostad enl. 9 kap § 9 LSS att
rapportera. Beslutet kommer att verkställdes 2013-01-01
IFO har inga ej verkställda beslut att rapportera
Fördelning över kön: 1 man 0 kvinnor
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden 2013-05-22, § 98.
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 145.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Lägga rapporten till handlingarna.
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KF § 176
Dnr 2013/243-045

Förändrad borgensavgift Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar
AB och Tjörns kommunala Förvaltnings AB
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun har fått i kommunal borgen för upptagna lån för de kommunala
bolagen, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns kommunala
Förvaltnings AB.
I samband med ny lagstiftning krävs nu ändringar i dessa avgifter.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 146.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Borgensavgiften från och med 2013-10-01 är 0,35 % på låneskuld för Tjörns
Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns kommunala Förvaltnings AB. För
Tjörns Bostads AB avser borgensavgift bolagets låneskuld minskat med den del
som avser kommunala verksamhetslokaler.
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KF § 177
Dnr 2013/242-042

Årsredovisning för Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal avseende
räkenskapsåret 2012
Ärendebeskrivning
Enligt stiftelsen Hjälteby Samlingslokals stadgar ska dess styrelse före första maj
överlämna verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för föregående år till
kommunfullmäktige för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal har den 2013-06-28 inkommit med
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2012.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 147.
Yrkanden
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal avseende
verksamhetsåret 2012 godkänns.
2.

Justerandes sign

Styrelsen för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal beviljas ansvarsfrihet för
2012.
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KF § 178
Dnr 2013/250-174

Information om justering av taxor för brandskyddskontroll och
sotning enligt sotningsindex 2013
Ärendebeskrivning
Sotningsindex justeras årligen av Sveriges kommuner och landsting (SKL)
genom cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12. För år 2013 tillämpas cirkulär
13:29.
Index 2013 för Tjörns kommun motsvarar 1:72 % eftersom Tjörns kommun
tillämpade sotningsindex 2012.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 148.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Notera informationen att sotningstaxan samt taxan för brandskyddskontroll i
Tjörns kommun justeras enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) genom
cirkulär 13:29, taxan justeras 2013-10-01.
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KF § 179
Dnr 2013/225-340

Svar på fråga framställd av Hans Strandberg (S) ställd till
Karl-Erik Persson (M) om vattennivån i Bötjärn
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har ställt en fråga till Karl-Erik Persson (M) enligt följande:
”Jag var ute på en av mina promenader och denna gång vid Bötjärn som är
Tjörns vattentäkt. När jag kom fram dit fick jag se att nivån i denna vattentäkt är
väldigt låg. När man är som jag vald för att föra medborgarnas talan i
kommunfullmäktige som är Tjörns kommuns högsta beslutande organ, måste jag
ställa denna fråga. Min fråga blir utifrån ovanstående till ordföranden i
samhällsbyggnadsnämnden Karl-Erik Persson.
Vilka planer har ni ifrån kommunens ledning gjort för att se till att medborgarna
på Tjörn, som är uppkopplade till kommunalt vatten i lugn och ro kan känna sig
trygga med vattenförsörjningen i sommar”.
Karl-Erik Persson (M) svarar på frågan.
Kommunfullmäktige beslutar
Frågan är besvarad.
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KF § 180
Dnr 2013/228-108

Svar på fråga framställd av Benny Andersson (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om förlikning med sjöbodsägare
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en fråga till Martin Johansen (FP) enligt följande:
”Tjörns kommun vill inte ha förlikning med sjöbodsägare”
Den 3 juni hölls en förhandling med Arrendenämnden i Tjörns kommunhus.
Syftet med mötet var att försöka nå en förlikning i tvisten mellan
sjöbodsarrendatorer och Tjörns kommun. Enligt Orust och Tjörns tidning så
förklarade kommunens representant på Arrendenämndens förhandling att ”Tjörns
kommun vill inte ha någon förlikning med sjöbodsägarna”. Min Enkla fråga blir
med ovan beskriven bakgrund:
Vad är motiveringen till att Tjörns kommun inte vill söka förlikning med
sjöbodsägarna?”
Martin Johansen (FP) svarar på frågan.
Kommunfullmäktige beslutar
Frågan är besvarad.
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KF § 181
Dnr 2013/229-296

Svar på fråga framställd av Benny Andersson (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om användningsområde för sjöbodar
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en fråga till Martin Johansen (FP) enligt följande:
”Bakgrund
I den liberala dagstidningen Göteborgsposten kunde man den 1 juni 2013 läsa
nya faktauppgifter från majoriteten om att användningen av sjöbodarna på Tjörn
till 90 procent används för att dricka kaffe och grogg. Man kunde också i artikeln
läsa om att detta var den anledning som motiverade den stora höjning av
sjöbodsarrenden som diskuterats.
Då detta är nya fakta för oss i oppositionen så blir
Min Enkla fråga med ovan beskriven bakgrund:
Vilka undersökningar ligger till grund för dessa för oss nya uppgifter?”
Martin Johansen (FP) svarar på frågan.
Kommunfullmäktige beslutar
Frågan är besvarad.
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KF § 182
Dnr 2013/330-870

Svar på fråga framställd av Hans Strandberg (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om Cultural Planning
Ärendebeskrivning
Hans Strandberg (S) har ställt en fråga till Martin Johansen (FP) enligt följande:
” Tjörns kommunfullmäktige beslutade 2009 att cultural planing ska genom föras
vid kommunövergripande förändringar inom Tjörn. Detta är en metod för
samhällsplanering alltså bland annat genom medborgardialog. När jag läser vad
intentionerna i cultural planings är, då lever inte Tjörns kommun upp till de
grundläggande mål som denna metod har. Idag har Tjörns kommun två projekt
som inte har haft cultural planing som arbetsmetod. Det första är byggnationen
på Malaga kajen i Skärhamn och utbyggnaden av fiskhamnen i Rönnäng.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen är:
Är det kommunledningens intentioner att följa de riktlinjer i cultural planing som
kommunfullmäktige tog i 2009”.
Martin Johansen (FP) svarar på frågan.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
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KF § 183
Dnr 2013/223-510

Svar på interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Karl-Erik Persson (M) om trafikflödet över Tjörnbroarna
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Karl-Erik Persson (M) enligt
följande:
”Bakgrund,
I slutet av 2011 lämnade (S) och (MP) in en motion för att försöka få kommunen
att se över vilka åtgärder som behövs för att förbättra trafiksituationen över
Tjörnbroarna.
I ett politiskt svar, daterat den 10 april 2012 skriver du bland annat följande:
”Trafiksituationen är inte på något sätt så kaotisk som motionärerna vill göra
gällande.”
”Mycket av köproblematiken är förenat med de problem som uppstår när
trafikanter skall väva två filer till en t ex vid Stenungsund och beror på bristande
kunskap hos bilförarna”
”Eftersom tidpunkterna för högtrafik är väl kända kan resenärer om möjligt
använda sig av flextid eller på andra sätt ändra sina resvanor”
”I stort kan i nuläget inget drastiskt göras varken av Tjörns kommun eller av
Trafikverket”
Du hänvisar också till att den nya bussterminalen som då planerades och att
denna skulle förbättra läget.
Den vi kan se under våren 2013 är att problemen med trafikflödet över Tjörnbron
snarare tilltar, än avtar och att detta är ett allvarligt hinder för Tjörns utveckling.
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Står du som högste politisk ansvarig i Samhällbyggnadsfrågor fortfaranade
bakom de bedömningar du gjorde under våren 2012?
2. Vad görs i dagsläget av Tjörns kommun för att hjälpa våra pendlare så att
de inte skall fastna i köer över eller kring Tjörnbron?
3. Vilka politiska initiativ har du under din mandatperiod tagit för att försöka
förbättra trafikflödet över Tjörnbroarna?”
Karl-Erik Persson (M) svarar enligt följande:
”Fråga 1
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Står du som högste politiska ansvarig i Samhällsbyggnadsfrågor fortfarande
bakom de bedömningar du gjorde under våren 2012
Svaret är Ja.
Fråga 2
Svar: Vad görs i dagsläget av Tjörns kommun för att hjälpa våra pendlare så att
de inte skall fastna i köer över eller kring Tjörnbron
De åtgärder som har vidtagits under den senaste tiden avser i första hand att bidra
till måluppfyllelse i K2020, målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen

En ny busslinje mellan Höviksnäs och Ekenäs har etablerats och är sedan
några månader i drift.

I och med att den nya omlastningsstationen blev klar vid Myggenäs
korsväg kunde den trafikfarliga omlastningen utanför Stenungsbaden tas bort.

Säkerheten vid bussbyten vid Myggenäs korsväg har avsevärt förbättrats.

Pendelparkeringarna vid Myggenäs och Häggvall kommer att förbättras.
Ett antal nya pendelparkeringar kommer att byggas.
Arbete pågår med att förbättra trafikflödet vid ljussignalkorsningen i
Myggenäskorsväg.
En ny GC väg kommer att byggas mellan Myggenäs korsväg och Röreviken.
Frågan om tunnelhöjden har åter aktualiserats. Att öka höjden/bredden på
tunneln har varit en åtgärd som kommunen tyckt skall prioriteras i kommande
planer och påtalat detta för GR vid ett flertal tillfällen, även om den inte ligger
innanför vår kommungräns
Vid samverkansmötet med Trafikverket 2013-09-27 kommer såväl problemen
vid ljussignalkorsningen som Tunnelfrågan och påfarten vid Nösnäs att
diskuteras
Fråga 3
Vilka politiska initiativ har du under din mandatperiod vidtagit för att försöka
förbättra trafikflödet?
Svar: Flera kontakter per år med Vägverket och numera Trafikverket rörande
trafikflöde på såväl väg 160 som väg 169 avseende bl a Mjörnavfarten,
korsningen vid Sundsby, ljussignalkorsningen, Vallhamnsrondellen, hastigheter
på Tjörn
Samverkan med Orust och Stenungsund avseende remissvar till DKR avseende
kollektivtrafik för öka tyngden i remissvaren
Återkommande samtal med Västtrafik.
Justerandes sign
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Kommunikation med Orust och Stenungsund angående en större station i
Nösnäsområdet.
Ökad kapacitet på tågtrafiken Stenungsund – Göteborg.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 184
Dnr 2013/224-059

Svar på interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om hantering av kommunala investeringar
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
”Bakgrund,
I ett interpellationssvar den 20 september 2012, skrev du följande som svar på
frågan om överdraget på totalt 47% eller 2,6 miljoner kronor av investeringen:

Enligt de av Kommunfullmäktige antagna reglerna för ”Investeringshantering i
Tjörns kommun” skall alla ”Investeringsprojekt över 1,0 miljoner kronor
slutredovisas till kommunfullmäktige som återkoppling på beslutad
investeringsbudget”. Detta skall enligt regelverket ske på anvisad blankett.
Den 4 juni 2013 har enligt min kunskap ännu ingen slutredovisning av projektet
skett till kommunfullmäktige.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. När kommer slutredovisningen av projektet ”ombyggnad av
kommunkontoret” ske till kommunfullmäktige?
2. Vilken politisk instans godkände tilläggsarbetena som nämns ovan?
3. När skall du som högste politisk ansvarig se till att kommunens regler för
investeringshantering följs?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
”Benny Halldin (S) har ställt en interpellation gällande investeringar och
ombyggnad av kommunhuset till mig, nedan följer mina svar:
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Frågorna är uppdelade i två avsnitt. Först en fråga som jag noterar har med
den mera principiella styrningen av investeringsbesluten att göra, och därefter
två frågor som rör "ombyggnaden av kommunhuset".
Svaret på den principiella frågan
"När skall du som högste politisk ansvarig se till att
kommunens regler för investeringshantering följs?"
Det har uppmärksammats att investeringsprojekt som slutforts
inte har återrapporterats enligt fullmäktiges beslut. Uppenbarligen har inte
befintlig rutin för att kunna verkställa beslutet fungerat. Jag har därfor bett
kommunchefen se över denna rutin och komma med förslag på förbättringar.
En första effekt av detta är att när delårsbokslutet per augusti presenteras ska
både pågående och under året slutförda investeringar redovisas. Denna
redovisning skall ske vid såväl tertialboksluten som i årsbokslutet.
Redovisningen av 2011 och 2012 års färdigställda investeringsprojekt skall
lämnas till fullmäktige. En insamling av slutredovisningar pågår och kommer
att redovisas for fullmäktige när detta arbete är klart.
Ombyggnad av kommunhuset
l. " När kommer slutredovisningen av projektet "ombyggnad av
kommunkontorct" ske till kommunfullmäktige?"
Redovisningen kommer att lämnas tillsammans med övriga slutredovisningar
som beskrivs i förcgående fråga.
" Vilken politisk instans godkände tilläggsarbetena som
nämns ovan?"
Som jag svarat dig vid en tidigare interpellation gällande samma ämne så
hänför sig överdraget till tilläggsarbctcn, framförallt avseende utemiljön vid
cntren. Som interpellanten antyder är dessa tilläggsarbeten inte politiskt
beslutade i vederbörlig ordning. Skälcn till detta var att byggnads- och
anläggningspersonal fanns på platsen och alla maskiner och utrustning fanns
tillgängliga vid byggarbetsplatsen.
Besluten gällande så kallade ÄTA (Änd1ings och tilläggsarbeten)
togs av kommunchefen för att minimera kostnaderna genom att undvika
fördröjningar och etableringskostnadcr.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 185
Dnr 2013/303-023

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i
valnämnden samt huvudman i Tjörns sparbank (MP)
Ärendebeskrivning
Jan-Eric Etander (MP), har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden samt huvudman i Tjörns sparbank.
Kommunfullmäktige beslutar
Jan-Eric Etander (MP) entledigas från sina uppdrag som
1. ersättare i kommunfullmäktige
2. ersättare i valnämnden samt
3. huvudman i Tjörns sparbank.
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KF § 186
Dnr 2013/304-023

Entledigande av ledamot i KPR (PRO)
Ärendebeskrivning
Nils Wik, PRO har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunala Pensionärs Rådet (KPR).
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Nils Wik, PRO entledigas från sitt uppdrag som ledamot i KPR.
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KF § 187
Dnr 2013/311-023

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (KA, numera M)
Ärendebeskrivning
Björn Holm (KA, numera (M)) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ledamot kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Björn Holm (KA, numer M) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
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KF § 188
Dnr 2013/335-111

Val av ersättare i socialnämnden (KD)
Ärendebeskrivning
Rosita Runegrund (KD) har sedan tidigare entledigats från sitt uppdrag som
ersättare i socialnämnden.
Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Barbro Johansson (KD) som ny ersättare i socialnämnden.
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KF § 189
Dnr 2013/335-111

Val av ledamot i KPR
Ärendebeskrivning
Nils Wik, PRO har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i KPR, Kommunala
Pensionärsrådet.
Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Håkan Larsson, PRO som ny ledamot i KPR.
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KF § 190
Dnr 2013/316-027

Anmälan av motion framställd av Benny Andersson (S) och
Robert Johansson (MP) angående AFA pengar, extra
kompetensutbildning
Ärendebeskrivning
En motion anmäls framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson
(MP) enligt följande:
”Under juni månad 2013 beslutade AFA om en återbetalning av
försäkringsöverskott till Sveriges kommunala och privata arbetsgivare. Orsaken
till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrades för de anställda 1
juli 2008. Konsekvensen med att färre fick sjukersättning gjorde att även den
avtalsmässiga kompletterande sjukersättningen inte betalades ut i samma
omfattning som försäkringspremien förutsatt. Därför betalas nu del av premien
tillbaka. För Tjörns del är det nu klart att det blir C:a 13 miljoner kronor.
Eftersom avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen mellan
arbetsmarknadens parter är det inte självklart om de återbetalade pengarna skall
ses som en del av löneutrymmet eller enbart en kostnad för arbetsgivaren. En
rimlig bedömning borde vara både och, varför del av den återbetalde premien
borde tillfalla personalen.
Då pengarna relateras till 2005 och 2006 års inbetalningar så är förhandlingarna
historia och ingen kan bedöma om detta skulle ha påverkat ett
förhandlingsmässigt resultat eller inte. Vi borde istället se möjligheten att visa
anständighet gentemot personalen och skapa en bättre arbetsgivarimage genom
att delar av de återbetalade pengarna direkt tillfaller personalen.
Att arbete i kommunen är att ständigt försöka lära nytt, nya utbildningar inom
tex. äldreomsorgen skolan mm. har vi vetet om länge. De senaste åren har
önskningar och behov från personalen visat på att man som anställd i Tjörns
kommun vill vidareutbilda sig för att känna trygghet både för sig själv och de
medborgare man kommer i kontakt med i sin yrkesgärning. AFA pengarna ger
oss nu en unik möjlighet att göra riktade kompetenslyft för de delar av
personalen med störst behov av fortbildning.
Det skulle dessutom ge kommunen som arbetsgivare en förbättrad image vilket
vi kommer att behöva inför den framtid som väntar med stora rekryteringsbehov.
Därtill är fördelen med ett engångsbelopp av det här slaget att det inte blir några
långsiktiga konsekvenser i form av nivåhöjning, den problematiken får lösas på
vanligt sätt genom budgetförhandlingar om det skulle visa sig att
kompetenslyftet behövs än mer.
Med ovan beskrivning så yrkar socialdemokraterna och miljöpartiet på Tjörn
följande,
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Att 4 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna i en fond för vidareutbildning samt
kompetenslyft för personalen.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får framställas och remitteras till kommunstyrelsen.
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KF § 191
Dnr 2013/317-026

Anmälan av motion framställd av Benny Andersson (S) och
Robert Johansson (MP) angående AFA pengar, personalsatsning
friskvård
Ärendebeskrivning
En motion anmäls framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson
(MP) enligt följande:
”Under juni månad 2013 beslutade AFA om en återbetalning av
försäkringsöverskott till Sveriges kommunala och privata arbetsgivare. Orsaken
till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrades för de anställda 1
juli 2008. Konsekvensen med att färre fick sjukersättning gjorde att även den
avtalsmässiga kompletterande sjukersättningen inte betalades ut i samma
omfattning som försäkringspremien förutsatt. Därför betalas nu del av premien
tillbaka. För Tjörns del är det nu klart att det blir C:a 13 miljoner kronor.
Eftersom avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen mellan
arbetsmarknadens parter är det inte självklart om de återbetalade pengarna skall
ses som en del av löneutrymmet eller enbart en kostnad för arbetsgivaren. En
rimlig bedömning borde vara både och, varför del av den återbetalde premien
borde tillfalla personalen.
Då pengarna relateras till 2005 och 2006 års inbetalningar så är förhandlingarna
historia och ingen kan bedöma om detta skulle ha påverkat ett
förhandlingsmässigt resultat eller inte. Vi borde istället se möjligheten att visa
anständighet gentemot personalen och skapa en bättre arbetsgivarimage genom
att delar av de återbetalade pengarna direkt tillfaller personalen.
Då vi under de senaste åren haft problem med arbetsmiljöfrågor vore det en
framsynt satsning att del av AFA pengarna används som en tillfällig satsning på
förbättrade arbetsmiljöåtgärder samt att en del av dessa pengar riktas till ökade
friskvårdsatsningar, träningskort etc. Vi vet att varje satsad krona i förebyggande
friskvård betalar sig med ränta då det generellt sett blir minskad sjukfrånvaro
samt friskare personal. Slår det väl ut kan detta bli en ramhöjning i kommande
budgetprocesser.
Detta skulle dessutom ge kommunen som arbetsgivare en förbättrad image vilket
vi kommer att behöva inför den framtid som väntar med stora rekryteringsbehov.
Med ovan beskrivning så yrkar socialdemokraterna och miljöpartiet på Tjörn
följande,
Att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna som en extra satsning på
arbetsmiljöåtgärder samt att del av dessa riktas för en extra friskvårdssatsning till
kommunens anställda.”
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Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får framställas och remitteras till kommunstyrelsen.
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KF § 192
Dnr 2013/318-024

Anmälan av motion framställd av Benny Andersson (S) och
Robert Johansson (MP) angående AFA pengar, extra
löneutbetalning december
Ärendebeskrivning
En motion anmäls framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson
(MP) enligt följande:
”Under juni månad 2013 beslutade AFA om en återbetalning av
försäkringsöverskott till Sveriges kommunala och privata arbetsgivare. Orsaken
till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrades för de anställda 1
juli 2008. Konsekvensen med att färre fick sjukersättning gjorde att även den
avtalsmässiga kompletterande sjukersättningen inte betalades ut i samma
omfattning som försäkringspremien förutsatt. Därför betalas nu del av premien
tillbaka. För Tjörns del är det nu klart att det blir C:a 13 miljoner kronor.
Eftersom avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen mellan
arbetsmarknadens parter är det inte självklart om de återbetalade pengarna skall
ses som en del av löneutrymmet eller enbart en kostnad för arbetsgivaren. En
rimlig bedömning borde vara både och, varför del av den återbetalde premien
borde tillfalla personalen.
Då pengarna relateras till 2005 och 2006 års inbetalningar så är förhandlingarna
historia och ingen kan bedöma om detta skulle ha påverkat ett
förhandlingsmässigt resultat eller inte. Vi borde istället se möjligheten att visa
anständighet gentemot personalen och skapa en bättre arbetsgivarimage genom
att delar av de återbetalade pengarna direkt tillfaller personalen.
Ett engångsbelopp som utbetalas i samband med december månads lön skulle
vara till gott stöd för många bland vår personal vid en tidpunkt då
privatekonomin för de flesta är mer ansträngd än normalt. Detta skulle dessutom
ge kommunen som arbetsgivare en förbättrad image vilket vi kommer att behöva
inför den framtid som väntar med stora rekryteringsbehov.
Därtill är fördelen med ett engångsbelopp av det här slaget att det inte blir några
långsiktiga konsekvenser i form av nivåhöjning, utan den problematiken får lösas
på vanligt sätt genom samordnade löneförhandlingar.
Med ovan beskrivning så yrkar socialdemokraterna och miljöpartiet på Tjörn
följande,
Att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna som en extra löneutbetalning på december
månads lön, ca 1500 kr per anställd.”
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Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får framställas och remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37 [45]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-26

38 [45]

KF § 193
Dnr 2013/319-601

Anmälan av motion framställd av Benny Andersson (S) och
Robert Johansson (MP) angående AFA pengar, extra
elevsatsning datorer
Ärendebeskrivning
En motion anmäls framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson
(MP) enligt följande:
”Under juni månad 2013 beslutade AFA om en återbetalning av
försäkringsöverskott till Sveriges kommunala och privata arbetsgivare. Orsaken
till återbetalningen är att sjukförsäkringssystemet försämrades för de anställda 1
juli 2008. Konsekvensen med att färre fick sjukersättning gjorde att även den
avtalsmässiga kompletterande sjukersättningen inte betalades ut i samma
omfattning som försäkringspremien förutsatt. Därför betalas nu del av premien
tillbaka. För Tjörns del är det nu klart att det blir C:a 13 miljoner kronor.
Eftersom avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen mellan
arbetsmarknadens parter är det inte självklart om de återbetalade pengarna skall
ses som en del av löneutrymmet eller enbart en kostnad för arbetsgivaren. En
rimlig bedömning borde vara både och, varför del av den återbetalde premien
borde tillfalla personalen.
Då pengarna relateras till 2005 och 2006 års inbetalningar så är förhandlingarna
historia och ingen kan bedöma om detta skulle ha påverkat ett
förhandlingsmässigt resultat eller inte. När vi nu tillfälligt erbjuds möjligheten
att ge guldkant till angelägna satsningar ser vi det som anständigt att personalen
kan känna tillfredsställelsen av att de är med och bidrar till framtidssatsningar.
En fråga som drivits av undertecknande partier under flera år är likställdheten för
våra ungdomar när de går vidare i utbildningssystemet, är frågan om personliga
datorer enligt konceptet ”En till En”. En del av de kommande återbetalande
pengarna från AFA skulle kunna användas som ett engångsbelopp för
nyanskaffning av datorer för detta ändamål. Våra barn på Tjörn är värda lika
förutsättningar som barnen i grannkommunerna när de möts i gymnasiet!
Med ovan beskrivning så yrkar socialdemokraterna och miljöpartiet på Tjörn
följande,
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”.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får framställas och remitteras till kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 194
Dnr 2013/327-055

Anmälan motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert
Johansson (MP) om att införa modellen ”Vita jobb” för
upphandling av tjänster inom Tjörns kommun
Ärendebeskrivning
En motion anmäls framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson
(MP) enligt följande:
” Bakgrund
I Malmö och flera andra kommuner utvecklar man den offentliga upphandlingen
genom att tillföra sociala klausuler som är möjliga inom ramen för EU rätten.
Syftet är att motverka att offentliga skattemedel kan bidra till ekonomisk
brottslighet, hamna i fickorna på oseriösa företag och garantera att de man
handlar med har schysta villkor för de anställda.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i de senaste budgeterna föreslagit att
Tjörns kommun påbörjar ett arbete för Vita jobb. Tjörn bör vara ett "vitt"
föredöme.
Vad är Vita jobbmodellen?
Modellen bygger på ett antal hörnstenar såsom:

Att den är anpassad efter lagen och offentlig upphandling och EU-rätten.

Att den ställer krav på kollektivavtalsenliga villkor.

Vita jobb modellen är ett upphandlingsverktyg.

Den ger effektiv kontroll mot svartarbete.

Att den inte påverkar den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal.
Exempel på kontraktvillkor vid upphandlingar enligt Vita jobb modellen:

Förbud att anlita svart arbetskraft (som entreprenören inte betalar skatte,
arbetsgivaravgifter för) samtliga på arbetsplatsen ska bära namnbricka och IDhandlingar.

Förteckning med namn ska löpande uppdateras.

Rätt att löpande kontrollera anställda och villkorsuppfyllelse.

Brott mot avtalsvillkor ger skadestånds- och/eller hävningsrätt.
Resultat för Tjörns kommun när modellen är införd är bland annat:

Att man skapar nya jobb med schysta villkor och lärlingsplatser.

Stimulerar sund konkurens och premiera de företag som medför ett sunt
arbetsliv.

”Vita jobb modellen” säkerställer ett tätt samarbete med skatteverket.

Inför nya sociala klausuler om sysselsättning och skatteparadis i våra
avtal.

Stimulerar utbildning av personal och fackliga representanter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förbättrar våra möten med näringslivet och information till Tjörnborna.

Med stöd av ovanstående föreslår vi att:
Kommunfullmäktige tar besluta att ”Vita Jobb” modellen införs vid
upphandlingar av tjänster i Tjörns kommun och dess bolag.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får framställas och remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KF § 195
Dnr 2013/328-007

Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Benny Halldin (S) om revision gällande
projektinvesteringar
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund,
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 16 maj 2013 fick vi följande besked:
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.”
De projekt som då diskuterades var:

Överföringsledning Skärhamn Stockevik inklusive GC

Veberga II
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:

Vad är resultaten av den externa revisionen?

Vilka åtgärder föreslås för att det inträffade inte ska upprepas?

När är dessa åtgärder genomförda?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign
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KF § 196
Dnr 2013/329-247

Anmälan av interpellation ställd till Karl-Erik Persson (M)
framställd av Benny Halldin (S) om allmän platsmark
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Karl-Erik Persson (M) enligt
följande:
” Bakgrund,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden
utrett frågan om Tjörns kommun skall överta huvudmannaskapet för allmän
platsmark.
Utredningen har skickats ut på remiss, under sommaren, till partierna på Tjörn. I
samband med remissen framkom uppgifter i pressen att (M) motsätter sig
förslaget i utredningen.
På TVS informationsmöte i Rönnäng den 22 april 2013 deklarerade
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karl-Erik Persson (M) att han driver
frågan och med det stödjer förslagen i utredningen.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:

Vad är läget idag i frågan om Allmän platsmark?

Hur ser du som Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande på frågan?

Vad har kommunens konsultkostnader för utredningen kostat till dags
datum?

Vad är kommunens totala kostnader, till dags datum, för hanteringen av
frågan om ändrat huvudmannaskap för Allmän platsmark?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 197
Dnr 2013/331-601

Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Nils Lackfors (S) om elevdatorer i Tjörns kommun
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund
Eleverna i årskurs 6 till 9 i Bleket- och Häggvallskolan kan nu låna
klassuppsättningar av bärbara på lektionstid. En nyligen presenterad utredning
visar att det tar ca 10 minuter av dyrbar lektionstid, innan eleverna är
uppkopplade och kan använda datorerna och då i de flesta fall tre elever per
dator! En elev använder då datorn och de två kamraterna är bisittare. Detta
samtidigt som datorernas svarstider och uppkopplingar inte fungerar
tillfredställande. Investeringar har gjorts i skolornas datainfrastruktur för
säkerställ driftsäkerhet och kapacitet.
Det är nu mycket hög tid för kommunen, att liksom kringliggande kommuner,
satsa på en dator per elev för att få fungerande och likvärdiga förutsättningar för
eleverna i Tjörns skolor. Enligt uppgifter från elever och lärare är det 1 till 3
elever i varje klass som inte har tillgång till en dator i hemmiljön.
För att alla elever ska kunna tillgodogöras sig goda färdigheter i att använda
datorn som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen, vid grupparbeten och vid
hemuppgifter krävs att varje elev har tillgång till en bärbar dator.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor.
1.
Vad är orsakerna till att datornas uppkopplingar i skolorna, trots
investeringar i datainfrastruktur, inte fungerar tillfredställande?
2.
När kommer uppkopplingarna i skolornas datorer fungera
tillfredsställande?
3.
Kan kommunen erbjuda likvärdiga förutsättningar för eleverna i Tjörns
skolor för att öva färdigheter att använda datorer som hjälpmedel i
undervisningen med ovan beskrivna förhållanden?
4.
Erbjuder kommunen likvärdiga förutsättningar för eleverna i Tjörns
skolor för att öva färdigheter att använda datorer som hjälpmedel i
undervisningen i relation till eleverna i kringliggande kommuner?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 198
Dnr 2013/315-140

Anmälan av interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Benny Andersson (S) om näringslivsklimatet i
Tjörns kommun
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund,
Till kommunfullmäktigemötet den 26 oktober 2012 lämnade undertecknad in en
motion där initiativ för ett starkt och brett förankrat politiskt näringslivsprogram
var kärnan. Som bakgrund för motionen redogjordes den då senaste rankingen
hos Svenskt näringsliv.
I texten från motionen kunde man bl.a. läsa följande:
”Studerar man den senaste mätningen som baseras på mätningar som gjordes
hösten 2011 så ser man att ”Service till Företag” ligger på 197 plats av Sveriges
290 kommuner! Tele och IT nät placerar sig på 174 plats, Tjörn var i slutet på
nittiotalet mycket högt i den utvecklingen. Kommunpolitikers attityder som ligger
på plats 187 slås med god råge av tjänstemännens attityder på 232 plats!
För en del av företagen på Tjörn har det gått bra för med ökad omsättning och
ökad kreditvärdighet, detta kan vi se i den nyligen presenterade mätningen hos
kreditvärderingsföretaget UC.
För att bli trovärdiga även hos företagen måste kommunen anta ett
Näringslivspolitiskt program som klart belyser vad kommunen vill, hur
kommunen ser på sin roll och vilket ansvar som vilar på kommunen.”
Till motionen bifogades även ett utkast till Näringspolitiskt program. Denna
avslogs av majoriteten med bl.a. motiveringen om att majoriteten själva avsåg att
anta ett eget framarbetat näringspolitiskt program som skulle antas under hösten.
I Lokaldelen Orust Tjörn kunde man tisdagen den 17 september 2013 läsa en
införd insändare av Västsvenska Handelskammarens VD, Johan Trouvé.
Han hänvisade där till den nyligen presenterade undersökning baserad på SKL:s
under våren 2013 genomförda undersökning:
”Öppna jämförelser, Företagsklimat 2013” INSIKT- En servicemätning av
kommunernas myndighetsutövning.
Den visade klart på hur Tjörns kommun tappat i ranking sen den senaste
mätningen för två år sedan. Av 189 deltagande kommuner placerade vi oss på
166 plats totalt!
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Trouvé efterlyste tydliga initiativ av kommunledningarna om hur man vill ta sitt
ansvar för en positiv företagsutveckling, bl.a. Tjörn. Enligt honom är grunden för
en positivt företagsklimat att det finns engagerade politiker som ger klara
direktiv till tjänstemannaorganisationen. Det får inte råda något tvivel om att ett
bra företagsklimat är en prioriterad fråga. Om detta kan man läsa Trouvé uttala
sig om på Västsvenska Handelskammarens hemsida.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund till Kommunalrådet Martin Johansen
följande:

Vilka initiativ har du som ansvarigt kommunalråd tagit för att motverka
det sjunkande förtroendet hos företagen?

Varför har det under hösten 2012 utlovade näringspolitiska programmet
ej redovisats och antagits?

Vilka initiativ kommer du som ansvarigt kommunalråd ta för att vända
trenden på SKL:s ranking?

Varför har vi så lågt förtroende på rankingen enligt dig?
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

