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KF § 76

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Mats Kristensson (C) och Gunilla Nordberg (S) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen äger rum den 8:e maj
kl 16.30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 77

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande tillägg:




Justerandes sign

Anmälan av interpellation framställd av Benny Andersson (S) ställd till
Karl-Erik Persson (M) om VA-investeringar på Tjörn
Anmälan av interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om Tjörns kommuns omställningsprogram
Anmälan av interpellation framställd av Benny Andersson (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om rättsliga prövningar

Utdragsbestyrkande
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KF § 78
Dnr 2013/130-042

Revisionsberättelse 2012
Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
2012
Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för 2012.
Revisorerna förordar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de
förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar
De förtroendevalda i kommunstyrelsen och de övriga nämnderna beviljas
ansvarfrihet för räkenskapsåret 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 79
Dnr 2013/104-042

Årsredovisning 2012
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2012.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 68.
Yrkanden
Martin Johansen och Gun Alexandersson-Malm, båda (FP) och Bo Bertelsen
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning för Tjörns kommun 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 80
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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet om bordläggning.
Kommunfullmäktige beslutar
Bordlägga ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 81
Dnr 2013/16-161

Antagande av lednings- och informationsplan för Tjörns
kommun 2013-2014
Sammanfattning
Bestämmelserna i lag (2006:544) om kommuners och landtings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till
att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha
en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Bakgrund
Enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska
kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys. Tjörns kommuns övergripande risk- och sårbarhetsanalys
2011-2014 är antagen av kommunfullmäktige 2011-09-08 § 157.
Kommunen ska med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.
Ärendet
För detta ändamål ska det finnas en fastställd lednings- och informationsplan
för mandatperioden 2013-2014.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 69.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta Tjörns kommuns lednings- och informationsplan vid händelse av en kris
eller extraordinär händelse för 2013-2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 82
Dnr 2013/61-167

Antagande av säkerhetspolicy
Sammanfattning
Den gamla säkerhetspolicyn är från 2003 och ersätts med en ny säkerhetspolicy
som gäller för Tjörns kommun och dess bolag.
Säkerhetspolicyn anger bl.a. mål, ansvar, organisation och uppföljning av
säkerhetsarbetet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2003-03-13 ett handlingsprogram och
säkerhetspolicy för Tjörns kommun.
En säker och trygg kommun är en viktig och prioriterad del av kommunens
arbete.
För att kunna bedriva ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering krävs en
tydlig policy.
Med anledning av detta har det tagits fram en ny säkerhetspolicy som även
innefattar kommunens bolag.
Ärendet
Säkerhetspolicyn ska fungera som ett övergripande styrdokument som anger
inriktning och visa riktlinjerna för säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar
och bolag.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 70.
Yrkanden
Martin Johansen (FP), Robert Johansson (MP) och Gunilla Nordberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta Tjörns kommuns säkerhetspolicy.
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KF § 83
Dnr 2013/108-565

Revidering av sjöbodspolicyn samt sjöbodsregler
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2010-04-15 (KF § 45) Sjöbodspolicy med riktlinjer
för Tjörns kommun samt Sjöbodsregler 2010-05-20 (KF § 69).
Ärendet
Förslag till reviderade Sjöbodspolicy med riktlinjer för Tjörns kommun samt
Sjöbodsregler har upprättats, bilaga 1-2.
Förslaget innehåller bland annat revideringar avseende hur en sjöbod definieras
samt bodens utformning och storlek. Vidare har reglerna ändrats exempelvis
vad gäller prisnivå vid försäljning av sjöbod. Även bestämmelser vad som
gäller vid arrendators dödsfall har reviderats.
Ärendets behandling
Den politiska majoriteten bestående av (FP), (M), (C), (KD) och (SB) har
upprättat ett förslag till beslut i skrivelse den 21 mars 2013.
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 72.
Yrkanden
Gösta Andersson (SB), Bo Bertelsen (M) och Rosita Runegrund (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslaget ska remitteras ut till de politiska partierna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras
idag röstar ja och de som röstar för en återremiss röstar nej. Omröstningen
utfaller med 23 ja-röster och 15 nej-röster, de redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet med motiveringen att förslaget ska remitteras ut till de
politiska partierna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 84
Dnr 2013/107-423

Revidering av policy/riktlinjer vid försäljning av mark och
fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2010-12-09 (KF § 131) Policy/riktlinjer vid
försäljning av mark och fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag. I policyn
regleras bland annat hur mark ska överlåtas och prissättas.
Ärendet
Förslag till reviderad och kompletterad policy / riktlinjer vid försäljning av
mark och fastigheter har utarbetats. Kompletteringen avser även försäljning av
vattenområden. Se bilaga.
Förslaget innehåller bland annat en ny beräkningsmodell för priser avseende
kompletteringsmark. Denna modell utgår från skatteverkets gällande
riktvärdeangivelser för korrigeringsbelopp i kr/m2 för olika värdeområden för
småhus på Tjörn. Konsekvensen av den nya modellen är att priset per m2
kompletteringsmark blir lägre.
Nedan följer exempel på hur priset ändras med den nya modellen:

Skärhamn centrum
Rönnäng Bleket
Myggenäs Ost

Pris idag
5894 kr /kvm
1668 kr/kvm
1494 kr/kvm

Pris enligt förslag
1210 kr/kvm
430 kr/kvm
400 kr/kvm

Övriga revideringar avser bland annat försäljning av industrimark och
upplåtelse av mark i hamnområde.
Ärendets behandling
Den politiska majoriteten bestående av (FP), (M), (C), (KD) och (SB) har
upprättat ett förslag till beslut i skrivelse den 21 mars 2013.
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 73.
Jäv
Gösta Andersson (SB) anmäler jäv och deltar därför inte i beslutet.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Benny Andersson och Christer Tegemo, båda (S) yrkar att ärendet
återremitteras med motiveringen att förslaget ska remitteras ut till de politiska
partierna.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras
idag röstar ja och de som röstar för en återremiss röstar nej. Omröstningen
utfaller med 23 ja-röster och 14 nej-röster, de redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet med motiveringen att förslaget ska remitteras till de
politiska partierna.
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KF § 85
Dnr 2013/109-256

Pris vid försäljning av vattenområde på kommunal fastighet
Bakgrund
Kommunfullmäktige förväntas anta reviderad ”Policy/riktlinjer vid
försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden” enligt vilken
vattenområde på kommunal fastighet kan säljas under vissa förutsättningar. Det
finns inget fastställt pris vid en sådan försäljning.
Ärendet
Det bör fastställas ett pris vid försäljning av vattenområde på kommunal
fastighet. 350 kr/m2 bedöms vara ett marknadsmässigt pris.
Ärendets behandling
Den politiska majoriteten bestående av (FP), (M), (C), (KD) och (SB) har
upprättat ett förslag till beslut i skrivelse den 21 mars 2013.
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 74.
Jäv
Gösta Andersson (SB) anmäler jäv och deltar därför inte i beslutet.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslaget ska remitteras ut till de politiska partierna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras
idag röstar ja och de som röstar för en återremiss röstar nej. Omröstningen
utfaller med 23 ja-röster och 14 nej-röster, de redovisas i särskild bilaga. Detta
medför att yrkandet om återremiss vinner omröstningen med stöd av
minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet med motiveringen att förslaget ska remitteras ut till de
politiska partierna.
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KF § 86
Dnr 2013/110-261

Revidering av avgift för upplåtelse av mark för sjöbod/förråd
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-27 (KF § 142) att revidera avgiften för
upplåtelse av mark för sjöbodar och förråd.
Ärendet
Enligt gällande beslut avseende upplåtelse av mark för sjöbodar och förråd
uppgår arrendeavgiften till 96 kr/m2 per år (jämte indexuppräkning) för
ianspråktaget markområde samt därutöver en årlig grundavgift om 500 kr.
Det föreslås att arrendeavgiften ändras till 75 kr/m2 per år för ianspråktaget
markområde. Ingen grundavgift ska utgå. Vidare föreslås att arrendeavgiften
ska gälla för all upplåtelse av mark för sjöbodar och förråd oavsett vilken typ
av arrende (lägenhets- eller anläggningsarrende) som avses.
Ärendets behandling
Den politiska majoriteten bestående av (FP), (M), (C), (KD) och (SB) har
upprättat ett förslag till beslut i skrivelse den 21 mars 2013.
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 75.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslaget ska remitteras ut till de politiska partierna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras
idag röstar ja och de som röstar för en återremiss röstar nej.
Omröstningen utfaller med 24 ja-röster och 14 nej-röster, dessa redovisas i
särskild bilaga. Detta medför att yrkandet om återremiss vinner omröstningen
med stöd av minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet med motiveringen att förslaget ska remitteras ut till de
politiska partierna.
Justerandes sign
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KF § 87
Dnr 2012/330-702

Antagande av nya riktlinjer för alkoholservering samt
upphävande av tidigare riktlinjer och avgifter för
alkoholservering
Ärendebeskrivning
Enligt avtalet mellan Tillståndsenheten och Tjörns kommun ska
tillståndsenheten ta ut avgift, som motsvarar den faktiska kostnaden för arbetet
med handläggning, utredning och tillsyn enligt alkohollagen 8 kap 10 §. Det är
kommunfullmäktige i respektive kommun som bestämmer om avgiftens storlek
Socialnämnden fattade 2012-09-24 § 165 beslut om
1. Föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut taget 2010-03-24, § 75, om
riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl.
2. Föreslå kommunfullmäktige att anta de nya riktlinjer för alkoholservering
som antagits i Göteborgs Stad.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden 2012-09-24, § 165
Kommunstyrelsen 2013-01-10 § 9, återremiss
Socialnämnden 2013-02-27, § 31
Kommunstyrelsen 2013-04-04, 76
Yrkanden
Reidun Lorentzon (KD) och Gunilla Nordberg (S) yrkar återremiss på grund av
omskrivning av riktlinjerna utifrån Tjörns förhållanden.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet för att riktlinjerna ska skrivas om utifrån Tjörns
förhållanden.
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KF § 88
Dnr 2013/128-040

Anmälan av revisionsrapport- Granskning av internkontroll i
redovisningen 2012
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har uppdragit till Ernst & Young att utföra granskning.
Rapporten innehåller en rad iakttagelser och rekommendationer.
Kommunfullmäktige beslutar
Remittera rapporten till kommunstyrelsen.
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KF § 89
Dnr 2012/352-129

Anmälan av revisionsrapport- Granskning av upphandling och
inköp
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har uppdragit till Ernst & Young att utföra granskning.
Rapporten innehåller rekommendationer.
Kommunfullmäktige beslutar
Remittera rapporten till kommunstyrelsen.
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KF § 90
Dnr 2012/388-002

Anmälan av revisionsrapport- Förstudie av kommunens
fördelning av ansvar och beslutanderätt
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har uppdragit till Ernst & Young att utföra granskning.
Rapporten innehåller riskbedömningar avseende kvalitetssäkringsprocesser.
Kommunfullmäktige beslutar
Remittera rapporten till kommunstyrelsen.
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KF § 91
Dnr 2013/120-101

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

2011/457-222
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-04-18.

Motion om hyresrätter vid antagande vid detaljplaner
Dnr:
Motionärer:
Status:

2011/459-219
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-04-18.

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

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

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

2012/320-026
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen remitterades till ekonomiavdelningen och
personalavdelningen 2012-10-10.

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

Justerandes sign

2012/322-024
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen remitterades till ekonomiavdelningen och
personalavdelningen 2012-10-10.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02

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

2012/323-027
Benny Andersson (S) och Robert Johanson (MP)
Motionen remitterades till ekonomiavdelningen och
personalavdelningen 2012-10-10.

Motion om utbildning av ledamöterna i bolagsstyrelserna
Dnr:
Motionär:
Status:

2012/341-027
Benny Halldin (S)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-04-18.

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

2012/342-041
Benny Halldin (S)
Motionen behandlas på presidieutskottets möte 2013-04-18.

Motion om oljesaneringen
Dnr:
Motionär:
Status:

2012/389-182
Benny Halldin (S)
Motionen behandlas på kommunstyrelsens sammanträde
2013-04-04.

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

2012/406-612
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och
ekonomichefen 2013-03-07.

Motion om förbehållsbelopp
Dnr:
Motionärer:
Status:

2012/409-730
Robert Bull (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till socialnämnden 2013-03-07.

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

Justerandes sign

2012/412-340
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-07.
Utdragsbestyrkande
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Motion om åtgärder för förbättrade kommunikationer i OST-området
Dnr:
Motionärer:
Status:

2012/444-530
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-07.

Motion om avgiftsfria seniorkort
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/15-531
Azar Hedemalm (MP) och Benny Halldin (S)
Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och
räddningstjänsten 2013-04-02.

Motion om arrendeavtal och prissättning sjöbodar
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/35-261
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till mark- och exploateringschefen
2013-04-02.

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

2013/48-042
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till ekonomichefen 2013-04-02.

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

2013/49-822
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till lokalsamordnaren 2013-04-02.

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

2013/55-621
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden
2013-04-02.

Motion om specifikation av utbetalt arvode till förtroendevalda
Dnr:
Motionär:
Status:

Justerandes sign

2013/63-024
Gunilla Nordberg (S)
Motionen remitterades till personalavdelningen 2013-04-02.
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Motion om ”Åtgärder föranledda av Getinges flytt av verksamhet från
Skärhamn”
Dnr:
Motionärer:
Status:

2013/66-141
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till näringslivsstrategen 2013-04-02.

Motion om ”Räddningstjänstens åtgärder föranledda av Getinges flytt av
verksamhet från Skärhamn”
Dnr:
Motionär:
Status:

2013/67-179
Benny Halldin (S)
Motionen remitterades till räddningstjänsten 2013-04-02.

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

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

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

2013/90-811
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP)
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden
2013-04-02.

Kommunfullmäktige beslutar
Notera redovisningen.
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KF § 92
Dnr 2012/389-182

Svar på motion om oljesaneringen
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) har i en motion yrkat att
”kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsens presidie i uppdrag
att uppvakta ansvarigt statsråd med en begäran att minst:
- få resurser att fullfölja saneringen
- att felaktiga beslut om avslag på kaffepengar m.m till saneringsarbetarna
upphävs
- att en undersökningsgrupp tillsätts för att lära av det inträffade för att
samhället skall kunna agera bättre nästa gång något liknande inträffar
- att Tjörns kommun kompenseras full ut för de extra kostnader man haft för
det inträffade
- att kommunstyrelsens presidie skall återkomma med en avrapportering till
Kommunfullmäktige under 1:a halvåret 2013 om vad denna uppvaktning
resulterat till”
Ärendets behandling
Ärendet har remitterats till kommunkansliets enhet Räddning och Säkerhet som
svarat i skrivelse 2013-03-13.
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 71.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Benny Halldin (S) yrkar återremiss med motiveringen att invänta beslut från
Länsstyrelsen om eventuellt fortsatt sanering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras
idag röstar ja och de som röstar för återremiss röstar nej. Omröstningen utfaller
med 24 ja-röster och 14 nej-röster, dessa redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet för att invänta beslut från Länsstyrelsen om eventuellt
fortsatt sanering.
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KF § 93
Dnr 2013/135-460

Anmälan av motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert
Johansson (MP) om initiativ för öppna landskap och
kvalitetssäker mat i våra kommunala kök



Justerandes sign

Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) har framställt en motion enligt
följande:
” Initiativ för öppna landskap och kvalitetssäker mat i våra kommunala kök!
Inom Tjörns kommuns geografiska gränser finns många unika biotoper. De
flesta är starkt hotade eller redan på väg att försvinna. Men det finns
fortfarande möjlighet till räddningsinsatser och aktiva handlingar för att rädda
dem och få dem att växa och vidgas. Botemedlet är betande djur. Symbiosen
mellan betande djur och unika fågel-, fjärils-, insektsarter och en varierande
blomsterprakt är välkänd och en realitet.
Tjörns kommun serverar dagligen många rätter från egna kök och som oftast
levereras från ett Måltidsbolag som har att rätta sig efter bl.a. lagen om
offentlig upphandling. Med den är det svårt att hantera närhandelsprinciper och
överblick av vad som egentligen levereras. Nationellt är det ju senast den s.k.
hästköttskandalen som uppmärksammats. Men hur har betingelserna för
värphönsen som äggen vi äter varit? Hur har grisarna, korna osv. haft det? Kan
någon garantera att de ens har haft en situation som svensk jordbruks- och
djurhållningspolitik ställer på svenska lantbrukares djurhållning? Knappast!
Vi föreslår därför att en utredning tar fram hur förutsättningarna kan se ut för
att Tjörns kommun ska kunna upphandla hos Tjörns lantbrukare. Nya lösningar
ska kunna prövas. Exempel från Dalarna där kommunerna hyr in
djurbesättningar hos intresserade lantbrukare kanske är en väg. Kreativa
konstruktiva lösningar ska gagnabåde natur, miljö, sysselsättning och kvalitet
Denna nya lokala kvalitetsförstärkning av maten som serveras från kommunen
egna kök ska
dels ge möjlighet för överblick av en god djurhållning med kvalitativt bättre
mat som resultat



dels arbetas fram med intresserade lantbrukare för ömsesidig nytta de bägge
emellan (kommunen – jordbrukaren)



i en första omgång gälla biotoper som anses värdefulla och hotade. (Denna
kunskap finns i bl.a. Miljövårdprogram, hos lokalavdelningen på Tjörn av
Svenska Naturskyddsföreningen m.fl.
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Vi föreslår därför att
en utredning tar fram hur förutsättningarna kan se ut för att Tjörns kommun,
som en angelägen, långsiktig och seriös aktör, ska kunna handla
jordbruksprodukter, hos Tjörns lantbrukare med ovan beskrivna allmänna
inriktning som grund. Utredningen skall också belysa frågan om detta bedöms
kunna inrymmas inom den kommunala kompetensen.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och remitterar den till kommunstyrelsen.
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KF § 94
Dnr 2013/129-005

Anmälan av motion framställd av Nils Lackfors (S) och Robert
Johansson (MP) om att införa lånedator via våra skolbibliotek
för skolbarn på Tjörn
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) har framställt en motion enligt
följande:
” Inför lånedator via våra skolbibliotek för skolbarn på Tjörn.
Enligt Statens folkhälsoinstitut växte år 2010 så många som 244 barn på Tjörn
upp i ”ekonomiskt utsatta” familjer. Majoriteten i Tjörns kommunfullmäktige
har tidigare avslagit vår begäran att kartlägga barnfattigdomen samt utarbeta ett
handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den.
Samtidigt har samma majoritet på Tjörn tagit ett antal beslut som snarare
försvårat än förenklat för ekonomiskt utsatta familjer. Då vi inte fått gehör för
speciellt riktade åtgärder återstår nu bara generella åtgärder för att undanröja
ekonomiska hinder för våra barnfamiljer. Därför kommer vi i ett antal motioner
succesivt själva försöka kartlägga och föreslå åtgärder för att undanröja olika
ekonomiska hinder för utsatta barn.
För en kommun som Tjörn är det av yttersta vikt att alla barn bereds möjlighet
att lära sig och arbeta med de moderna läromedel som finns. Datorer till alla
barn borde vara en självklarhet men är det tyvärr inte inom Tjörns Kommun.
För att råda lite bot på denna brist föreslår vi ett system där man köper in
lånedatorer som kan lånas ut till eleverna genom skolbibliotekens försorg. Den
dag våra elever får sina berättigade pedagogiska hjälpmedel kan dessa datorer
lånas ut till kommun medborgare som vill pröva på datorer i hemmiljö. Detta
bör administreras via vår ordinarie biblioteksverksamhet.
Med bakgrund av ovanstående yrkas följande:
Att kommunfullmäktige ställer medel till förfogande och samtidigt att
inrätta ett system med datorer för hemlån via våra skolbibliotek.
Att detta införs senast i och med höstterminen 2013.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och remitterar den till kommunstyrelsen.
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KF § 95
Dnr 2013/96-041

Svar på interpellation framställd av Benny Andersson (S) ställd
till Anders Wernesten (FP) om budget för TMAB
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till ordförande i Tjörns Miljö
AB Anders Wernesten (FP) enligt följande:
”Bakgrund,
Det visade sig under bokslutsdialogen i februari att TMAB ej har någon
fastställd budget för 2013, att ingen budget finns att finna på TMABs hemsida
sedan 2010!
På fråga under bokslutet om situationen är under kontroll på TMAB så svarade
du att du inte visste.
Med anledning av ovan blir mina frågeställningar följande:
1.
Varför finns det ingen antagen budget för TMAB 2013.
2.
På vilket sätt ges transparans i bolagets skötsel och drift för Tjörns
medborgare?
3.
Hur styrs bolaget utan budget?”
Anders Wernesten (FP) svarar enligt följande:
” Bakgrund
Benny Andersson (S) har i interpellation den 21 mars 2013 till KF ställt frågor
till undertecknad rörande budgeten för TMAB 2013.
Det kan konstateras att internkommunikationen inom Socialdemokraterna inte
fungerar. Om den gjort det hade denna interpellation inte behövt ställas. Vidare
anser jag det djupt oseriöst att i interpellationen lägga ord i min mun som aldrig
blivit sagda.
Ärendet
Benny Andersson (S) har mot bakgrund av sina reflektioner ställt följande
frågor som jag nu väljer att besvara var för sig.
1. Varför finns det ingen antagen budget för TMAB 2013?
Svar: Budgeten för TMAB antogs av styrelsen i en översiktlig utförande den
3/12 2012 samt i detalj den 18 mars 2013, alltså före det att interpellationen
skrevs.
Bolagets budget är per definition det styrdokument som bolagets styrelse ska
ha för ledning och styrning av bolaget. Det hade varit önskvärt om
detaljbudgeten för 2013 kunnat antas tidigare av styrelsen. Detta har tyvärr inte
Justerandes sign
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varit möjligt då beställningen/avtalet mellan SBF och Bolaget inte varit
färdigställt.
2. På vilket sätt ges transparens i bolagets skötsel och drift för Tjörns
medborgare?
Svar: Bolaget bedrivs med full insyn i sin verksamhet på samma sätt som för
övriga bolag och förvaltningar. Denna fråga var av avgörande betydelse när
bolagskoncernen bildades under 2008 och framgår tydligt av KF beslut.
3. Hur styrs bolaget utan budget?
Svar: Jag hänvisar till svaret på fråga ett samt att Benny Andersson (S) borde,
liksom hans parti, vara fullt medveten om att en budget är baserad på kunskap
och erfarenhet, ”ett kvalificerat antagande” om hur verksamheten ska och bör
bedrivas.
Ett antal oförutsägbara händelser av typen större vattenläckor, inläckage i
dricksvattensystemet av skadliga ämnen eller ett långsiktigt eftersatt underhåll
är parametrar som behöver långsiktiga planeringsförutsättningar.
Bolaget får nu dels av styrelsen, dels genom överenskommelser med såväl
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelsen, i uppdrag att inom
ramen för sina resurser, med den kompetens som finns i kommunen, åtgärda
eventuella brister. Brister som Benny Andersson (S) efter sin långa politiska
erfarenhet borde vara fullt medveten om.
Kommunens, politikernas och verksamhetens uppdrag är nu att tillsammans
lösa dels de tekniska frågorna i VA systemet och att i förlängningen successivt
minska kostnaderna för en kvalitetssäkrad leverans av dricksvatten och
hantering av avloppsvatten.
Med hänvisning till ovanstående föreslås KF besluta att interpellationen anses
besvarad.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.

Justerandes sign
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KF § 96
Dnr 2013/97-300

Svar på interpellation framställd av Benny Andersson (S) ställd
till Martin Johansen (FP) om uppdrag kring VA
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande 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. Att dessa kostnader fått öka ohämmat beror på bristande politisk
styrning.
Den 6 september 2012 gav Kommunstyrelsen i uppdrag till
Samhällsbyggnadsförvaltningen att se över VA-verksamheten. Ur protokollet
kan man läsa:

Utan att Kommunstyrelsen fått ta del av någon efterfrågad översyn enligt
beslutet från den 6 september 2012 gavs den 7 mars 2013 ett nytt uppdrag till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att komma till rätta med VAverksamheten.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Vem har det politiska ansvaret att se till att Kommunstyrelsens beslut
verkställs?
2. Vad har du som Kommunstyrelsens Ordförande gjort när du vid årsskiftet insåg
att den ovan nämnda översynen inte presenterades som enligt beslutet krävdes
och skulle presenteras enligt ett tidsbestämt datum?
3. Varför ger majoriteten ett nytt uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen
innan man följt upp verkställigheten av de gamla?
4. Vad anser du att hanteringen av detta beslut visar om den politiska styrningen
av VA-förvaltningen?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Jag vill inledningsvis kommentera några av de påståenden som Benny
Andersson (S) tar upp i sin interpellation:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02

30 [42]

Angående Tjörns VA-taxa
”Tjörns kommun har i särklass landets högsta VA-taxa. Detta beror både på de
höga akuta underhållskostnaderna och på de stora investeringar som
genomförts. Att dessa kostnader fått öka ohämmat beror på bristande politisk
styrning.”
Om den höga VA-taxan beror på bristande politisk styrning, är det en fråga som
ska ställas till de som ett antal år tillbaks i tiden ansvarade för VA. Anledningen
till att de akuta underhållskostnaderna nu blivit så höga beror på att underhållet
under tidigare mandatperioder varit så eftersatt. Nuvarande organisation måste
därför kraftfullt åtgärda VA-systemet.
Flera av de nu vidtagna åtgärderna borde ha gjorts långt tidigare.
Vidare har det genomförts stora investeringar vilket är en förutsättning för nya
bostäder i kommunen. Det har exempelvis under 2012 byggts ut VA till 350
bostäder.
Det har även gjorts investeringar i reningsverk. Ängholmens reningsverk som
under hela 2000-talet fungerat dåligt har under 2012 processoptimerats och
fungerar som det ska. Reningsverket byggs nu om för att kunna ta emot avlopp
från alla nya fastigheter i Rönnäng och industrier. År 2012 byggdes det VA för
90 Mkr i samhällsviktiga projekt, som möjliggör inflyttning till Tjörn.
Angående uppdrag VA
”Den 6 september 2012 gav Kommunstyrelsen i uppdrag till
Samhällsbyggnadsförvaltningen att se över VA-verksamheten. Ur protokollet
kan man läsa:

Utan att Kommunstyrelsen fått ta del av någon efterfrågad översyn enligt
beslutet från den 6 september 2012 gavs den 7 mars 2013 ett nytt uppdrag till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att komma till rätta med VAverksamheten.”
Jag kan konstatera att bakgrundsbeskrivningen i påståendet är ofullständig.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september att ge två sammanhängande
uppdrag, varav interpellanten nu bara tar upp det ena. Det andra var som följer:
”2. Uppdrag till kommunkansliet att kalla presidierna i kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Miljö AB till återkommande
informationsträffar initialt var 14:e dag.”
Justerandes sign
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Vid de genomförda informationsträffarna har tjänstemannaorganisationen under
september och oktober 2012 redovisat svar på pkt 1 i uppdraget enligt ovan.
Vid informationsträffen 27 september beskrevs organisation, personer som
jobbar med frågorna, samt vilka åtgärder som redan hade vidtagits och som
planerades. Vid informationsträffen 5 oktober redovisades fortsatt analys och
fler åtgärder för att komma till rätta med otjänligt vatten.
Beträffande de frågor som interpellanten särskilt ställer lämnar jag följande
svar:
5. ”Vem har det politiska ansvaret att se till att Kommunstyrelsens beslut
verkställs?”
Ledamöterna har det politiska ansvaret att se till att kommunstyrelsens beslut
verkställs.
6. ”Vad har du som Kommunstyrelsens Ordförande gjort när du vid årsskiftet
insåg att den ovan nämnda översynen inte presenterades som enligt beslutet
krävdes och skulle presenteras enligt ett tidsbestämt datum?”
Vid genomförda informationsträffar i enlighet med kommunstyrelsens
beslutade uppdrag har översynen presenterats.
7. ”Varför ger majoriteten ett nytt uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen
innan man följt upp verkställigheten av de gamla?”
Det tidigare uppdraget har redovisats vilket framgår av svaret på fråga 2.
8. ”Vad anser du att hanteringen av detta beslut visar om den politiska styrningen
av VA-förvaltningen?”
Att det är en aktiv och mycket ansvarstagande politisk styrning.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02

32 [42]

KF § 97
Dnr 2013/132-738

Anmälan av 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?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och att den besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02
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KF § 98
Dnr 2013/147-134

Anmälan av 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?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och att den besvaras vid ett kommande
sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02
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KF § 99
Dnr 2013/171-345

Anmälan av 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:
1. Ryms dessa investeringar inom Tjörns kommunfullmäktiges beslutade
investeringstak för VA-investeringar om 68 MSEK årligen?
2. Hur mycket påverkar dessa nya investeringar vår VA-taxa?
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?
4. Bygger dessa investeringar på Östra Tjörn på att andra VA-investeringar också
genomförs?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02
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KF § 100
Dnr 2013/173-036

Anmälan av 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?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02
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KF § 101
Dnr 2013/176-114

Anmälan av 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:
5.

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

6. Tänker du ta några initiativ för att Tjörns kommun i framtiden bättre ska följa
de lagar och regler som gäller gentemot medborgarna?
7. Vad har dessa juridiska tvister med medborgarna kostat Tjörns kommun , i
resurser?
8. Vad har dessa juridiska tvister med medborgarna kostat Tjörns kommun , i
anseende?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02

KF § 102
Dnr 2013/146-023

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Mette Rollheim (C) som valts till ersättare i kommunfullmäktige har anhållit
om entledigande.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Mette Rollheim (C) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02

KF § 103
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.
(S) har meddelat att de inte avser tillsätta platsen. Uppdraget har då gått till
valberedningen.
Yrkanden
Nils Lackfors (S) yrkar återremiss i ärendet för att valberedningen ska
sammankallas och hantera ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för återremiss röstar nej och
de som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Omröstningen utfaller
med 20 ja-röster och 14 nej-röster. Dessa redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet för att valberedningen ska sammankallas och hantera
ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02

KF § 104
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.
(S) har meddelat att de inte avser tillsätta platsen. Uppdraget har då gått till
valberedningen.
Yrkanden
Nils Lackfors (S) yrkar återremiss i ärendet för att valberedningen ska
sammankallas och hantera ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för återremiss röstar nej och
de som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Omröstningen utfaller
med 20 ja-röster och 14 nej-röster. Dessa redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet för att valberedningen ska sammankallas och hantera
ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02

KF § 105
Dnr 2013/87-111

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)
Ärendebeskrivning
Fredrik Dahne (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Oskar Andersson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02
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KF § 106
Dnr 2013/87-111

Val av ledamot i socialnämnden (C)
Ärendebeskrivning
Maria Hult (C) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.
Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Emily Holgersson (C) till ledamot i socialnämnden.
Eftersom Emily Holgersson (C) idag är ersättare i nämnden utses Mats
Kristensson (C) till ny ersättare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-05-02
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KF § 107

Avslut av sammanträde
Ordföranden förklarar mötet för avslutat 22.45. Ärenden på föredragningslistan
som inte hunnit behandlas flyttas till nästkommande möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

