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Inga-Lill Hast (M)
Nils Lackfors (S)
Robert Bull (S)

Johan Fritz, kommunchef
Jenny Broberg, sekreterare
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Benny Andersson (S)
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KS § 225

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsen beslutar
Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.
Justeringen äger rum tisdagen den 3 december i kommunhuset, Skärhamn.
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KS § 226

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar fastställa dagens dagordning med nedan ändringar
Tillägg:
Delårsbokslut 2013-08-31
Yttrande i laglighetsprövning gällande bod 11.
Revidering av tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten
Information Kollektivtrafik
Information Förebygg nu
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KS § 227
Dnr 2012/406-612

Svar på motion om garanterade studieplatser för eleverna på
Tjörns gymnasieskola, UCT
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkas att
kommunfullmäktige beslutar:
”- ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att omgående ge besked till
eleverna att studieplats på Tjörns gymnasieskola, UCT garanteras för att kunna
fullfölja studierna om inga andra för eleverna acceptabla lösningar finns.
- att samtliga kostnader som kan härledas till nedläggningsbeslutet av Tjörns
gymnasieskola, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14,
särredovisas i kommunens ekonomiska uppföljning.”
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-23, § 40.
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag till beslut- att anse
motionen besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
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KS § 228
Dnr 2013/363-311

Svar på motion om kommunal samarbetsgrupp kring fast
förbindelse vid Svanesund
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkas att
kommunfullmäktige beslutar:
”kommunstyrelsen ges i uppdrag att:

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

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

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

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

Att senast under våren-2014 till Kommunfullmäktige redovisa
samarbetsgruppens resultat.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Gösta Andersson (SB) yrkar bifall till förslag till beslut- att
anse motionen besvarad.
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag till beslut- att anse
motionen besvarad.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs, de som röstar i enlighet med majoritetens
förslag till beslut röstar ja, de som röstar i enlighet med motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, rösterna redovisas i
särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
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Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig mot beslutet enligt följande:
” Reservation till förmån för yttrande i motionens anda,
Uttalande från socialdemokraterna och miljöpartiets kommunstyrelsegrupper att
bifoga protokollet från kommunstyrelsens möte den 28 november 2013.
På vår grannkommun Orust har det lämnats in en motion med anledning av
möjligheten att bygga fast förbindelse mellan östra Orust och Stenungsunds
kommun. De söker bl.a. i sin motion stöd från Tjörn. Vi undertecknande partier
vill med detta uttalande bifoga till protokollet att vi till fullo stöder deras
ansträngningar om tillkomsten av fast förbindelse mellan ovan beskrivna platser.
Tillkomst av densamma skulle även avlasta problematiken på Tjörnbroarna som
är av stort intresse även för vår kommun. ”
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KS § 229
Dnr 2012/453-107

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova
AB
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 (KF § 140) om Renovas
framtida inriktning. Beslutet innefattar bland annat att Renova AB ska bilda en
koncern med ett moderbolag och två dotterbolag, nya bolagsordningar,
ägardirektiv och ett nytt aktieägaravtal.
Kungsbacka kommun beslutade den 13 augusti 2013 att kommunen inte längre
avser att vara delägare i Renova AB. Med anledning av Kungsbackas beslut
behöver de beslut övriga kommuners fattat ändras på några punkter. Nu aktuellt
ärende utgör en komplettering av tidigare fattat beslut.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB,
Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB med däri angivna ändamål,
förslag till ägardirektiv för Renova-koncernen samt godkänner förslag till
aktieägaravtal mellan delägarkommuner.
2. Renova AB får avvakta bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB
till årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova
Miljö AB
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att
beslut fattas i enlighet med punkterna ovan, i tillägg och ändring till tidigare
fattat beslut.
4. Kommunfullmäktige godkänner och ingår för egen del avtal med Kungsbacka
kommun om köp av aktier i Renova AB och övertagande av garanti gällande
pensionsförpliktelse.
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KS § 230
Dnr 2012/453-107

Val av styrelserepresentanter till Renova AB samt Renova Miljö
AB
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 (KF § 140) om Renovas
framtida inriktning. Beslutet innefattar bland annat att Renova AB ska bilda en
koncern med ett moderbolag och två dotterbolag, nya bolagsordningar,
ägardirektiv och ett nytt aktieägaravtal.
Kungsbacka kommun beslutade den 13 augusti 2013 att kommunen inte längre
avser att vara delägare i Renova AB. Med anledning av Kungsbackas beslut
behöver de beslut övriga kommuners fattat ändras på några punkter. Nu aktuellt
ärende utgör en komplettering av tidigare fattat beslut.
Yrkanden
Benny Andersson (S) yrkar att Claes Jansson (S) väljs att representera Tjörns
kommun i Renova AB respektive Renova Miljö AB.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Claes Jansson (S) utses som suppleant i styrelsen för Renova AB respektive
för Renova Miljö AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
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KS § 231
Dnr 2013/320-042

Delårsbokslut per 2013-08-31
Ärendet
Tjörns kommunfullmäktige beslutade om återremiss för ärendet delårsbokslut
per augusti § 221 den 2013-11-21 med motiveringen: ”Beslutsunderlaget visar
stor otydlighet avseende hanteringen av TMABs fakturering på den tvistiga
fakturan på 1,5 Mkr. Beslutsunderlaget ska ses över och komplett underlag för
beslut bifogas inför antagande av delårsbokslutet.”
Kommunstyrelsen har fattat beslut om delårsbokslut per 2013-08-31. I
delårsbokslut ingår prognos för kommunens verksamhet samt sammanställd
redovisning för kommunen och kommunkoncernen. Delårsbokslutet är gjort efter
de riktlinjer och regler som gäller. Det innebär bland annat att all känd
information vid bokslutstilfället skall inarbetas i bokslutet. Detta är gjort och
revisionen har granskat och godkännt delårsbokslutet. Därmed finns inga
oklarheter i delårsbokslutet. Den tilläggsinformation som gavs inför föregående
kommunfullmäktige tillkom för att förklara hur en faktura, som internt inom
kommunkoncernen hade bestridits efter att delårsbokslutet färdigställts, skulle
lösas.
Kommunkansliet föreslår att delårsbokslutet per 2013-08-31 godkänns.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut per 2013-08-31.
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KS § 232
Dnr 2013/422-736

Revidering av tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten
Ärendebeskrivning
Färdtjänsten styrs utifrån ”Lagen om färdtjänst” som anger en mininivå för vad
som innefattas i kommunens ansvar. Tjörns kommun antog 2009-11-01 utökade
tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten inom Tjörns kommun.
Tidigare tillämpningsföreskrifter daterade 2009-11-01 är på vissa punkter
inaktuella då ny delegationsordning togs av nämnden att gälla from 2011-05-02.
Önskemål finns också från färdtjänståkare att färdtjänstområdet för resandet skall
utökas att gälla hela Västra Götalands kommuner och Kungsbacka kommun.
För resande utanför Tjörns kommuns färdtjänstområde krävs idag att en ansökan
om riksfärdtjänstresa som skall vara hos handläggaren 14 dagar innan
avresedagen.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-11-13, § 303.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Förslå kommunfullmäktige besluta enligt följande:
1.

2.

Justerandes sign

Att med ändring av sitt beslut 2009-11-01 rörande tillämpningsföreskrifter
och avgifter antar kommunfullmäktige förslag till nya
tillämpningsföreskrifter och avgifter för färdtjänsten Tjörns kommun.
Färdtjänstområdet för Tjörns kommun utökas att gälla hela Västra Götaland
och Kungsbacka kommun fr.o.m. årsskiftet13/14.
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KS § 233
Dnr 2013/393-041

Kommunstyrelsens detaljbudget
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens detaljbudgetdokument för 2014 presenteras med uppdrag,
nyckeltal, medarbetare och ekonomi.
Yrkanden
Anders G Högmark (M) yrkar att tillägg görs enligt följande:
Korrigering av första meningen på sidan 8:
”De effekter som kommunstyrelsen förväntar av denna hållbara utveckling är en
mer miljövänlig fordonsflotta samt att de..”
Tillägg sid 8: ”Matsvinn, oaktat var det uppkommer, måste minska av såväl
miljömässiga som ekonomiska skäl. Det svinn smo uppkommer vid Tjörns
kommuns verksamheter, äldreboende, skolor m fl, skall därför minska till hälften
under treårsperioden. Mål 2014: 15%, 2015: 30% och 2016: 50%”.
Tillägg sid 14: ”Mål 2014: Beslut. 2015: Träder i kraft.”
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut inkluderande de föreslagna
ändringarna.
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar till förmån för de
verksamhets- och inriktningsmål samt de prioriteringar som presenterades i sitt
gemensamma budgetalternativ vid Kommunfullmäktige den 13/17 juni 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut
röstar ja, de som röstar i enlighet med Benny Andersson (S) och Robert
Johansson (MP):s förslag till beslut röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 jaröster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna detaljbudget för 2014 inkluderande de föreslagna ändringarna.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig mot beslutet enligt följande:
” Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för de
verksamhets- och inriktningsmål samt de prioriteringar som vi presenterade i vårt
gemensamma budgetalternativ vid Kommunfullmäktige den 13/17 juni 2013.
Justerandes sign
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Vi vill särskilt understryka behovet av att förbättra och ta fram oberoende
verktyg för:
•
kvalitetssäkring
•
leverantörskontroll
•
tydligare och mätbara verksamhets- och produktionsmål därtill relevanta
nyckeltal som är förankrade i verkligheten
Detta för att säkerställa att varje skattekrona används rätt och effektivt samt för
att måluppfyllelse löpande ska kunnas utvärderas.
Vi vill särskilt uppmärksamma även vissa punkter i detaljbudgeten avseende:
Inriktningsmål för en utvecklande personalpolitik!
Tjörns kommun är med över 1 000 anställda den i särklass största arbetsgivaren
inom kommunens gränser.
Vi vill understryka värdet av kontinuerlig dialog och samråd med medborgare,
brukare, föreningsliv och intresseorganisationer kring verksamheten. På samma
sätt är en öppen och förtroendefull samverkan med de anställda och deras
organisationer en viktig del för att förbättra och utveckla verksamheterna.
Heltid en rättighet, deltid en möjlighetska gälla alla kommunanställda. Målet är
att kommunen inte ska ha någon anställd som inte är anställd i önskad
omfattning.
I kommunen ska finnas anställnings- men inte befattningsgaranti. För mycket
tim- och deltidssysselsättning kostar för mycket och skapar oro för de anställda
som inte kan bygga ett tryggt liv med framtidstro för sig och de sina. Deltiderna
ska radikalt minska inom främst sociala sektorn men också inom skolan. Detta är
strategiskt prioriterat inom all personalpolitik inklusive bolagens verksamheter.
Ett förslag som ska prövas inom det sociala ansvarsområdet för bemanning är
den sk Göteborgsmodellen.
En ny syn på hur hemtjänsten kan utvecklas för att höja kvalitén och friheten för
de äldre är den i socialdemokraterna och miljöpartiets budget beskrivna modell
där brukaren fritt gör ett eget val av aktivitet inom hemtjänst organisationen,
modellen kallas E.V.A.A.
Inom hemtjänsten ska även trygghet lyftas fram med prioritet. Ny teknik gör det
idag möjligt att både brandsäkra och öka tryggheten i hemmen med t.ex. digital
teknik.
Kommunen ska som arbetsgivare prioritera en medveten höjning av lönerna för
de med låg lön. Ingen ska tjäna under 20000 kr per månad för en heltidstjänst!
Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller jämställdhets-arbete, folkhälsa
och att motarbeta utanförskappå arbetsmarknaden. Detta ska kvalitetssäkras i
organisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-28

13 [30]

Uppdrag
•
Det personalpolitiska arbetet måste förstärkas och en personalpolicy ska
arbetas fram.
•
Ett personalförsörjningsprogram ska arbetas fram, ska beskriva åtgärder
och behov för att klara föryngring, nyrekrytering för de närmaste fem åren.
•
Införa ny hemtjänsttjänst enligt E.V.A.A. modellen.
•
Utreda hur ny teknik inom äldreomsorgen kan genomföras för ökad
trygghet, då med särskilt fokus på brandsäkerhet samt digital teknik.
•
Ge alla inom kommunals avtalsområde nytt kollektivavtal där alla
anställda erbjuds heltid som grundtjänst.
•
Införa ”resurspass” inom äldreomsorgen, sk. Göteborgsmodellen.
•
Kommunstyrelsen ska ansvara för att alla tjörnungdomar som önskar
feriejobb ska kunna beredas detta som ett led i att intressera ungdomar för den
kommunala världen för framtida yrkesval.
•
Ett personalutskott ska återupprättas.
Effektivisera ekonomihanteringen
Det är av strategisk och demokratisk vikt att utveckla metoder för
ekonomistyrning som är överblickbara, tydliga och lättkommunicerade. Med
koncerntänkande och verksamheter i dotterbolag understryks behovet. Annars
finns risk att mål inte uppnås, kvaliteter inte säkras eller att rätt åtgärder och
korrigeringar inte sker i rätt tid.
Kommunstyrelsens roll som aktivt deltagande i ekonomistyrningen måste
utvecklas och förstärkas. Det får då ske på bekostnad av minskad ärendemängd
av frågor som bör kunna beslutas, på annat sätt eller av annan
politikerförsamling. Förvaltningsorganisationen ska aktivt bistå med att göra
denna utveckling möjlig genom stöd, utbildning, utvecklade rapport- och
analysmetoder etc.
Arbetet med att effektivisera ekonomihanteringen i hela koncernen ska
prioriteras 2014. Målet bör bl a vara att genom E-fakturering, minska antalet
fakturor som ska hanteras samt se över avtal och rutiner inom hela koncernen.
För samtliga verksamheter gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt
fastställda regelverk för inköp av varor och tjänster. Stor uppmärksamhet ska
läggas vid att pressa kostnader, få bättre avtal och få rationellare lösningar.
Samverkan finns även med Stenungsunds kommunangående
entreprenadupphandlingar. Tyvärr har inga radikala grepp presenterats för att
använda upphandlingen som ett strategiskt instrument i ekonomistyrning.
Tjörns kommun ska vara ett föredöme även när det gäller att all upphandling av
tjänster som på något sätt berör kommunens och de kommunala bolagens
verksamhet ska ske med tillförandet av sociala klausuler som villkor.
Uppdrag
Justerandes sign
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•
Ekonomihanteringen ska minska sina totala kostnader med minst 10
procent.
•
Antalet fakturor och leverantörer som hanteras i kommunen och bolagen
bör minska med minst 20 procent jmf med 2010 före 2015.
•
Antalet leverantörer bör minskas med minst 20 procent jmf med 2010
och vara utfört före 2015
•
Ekonomiavdelningen ska till kommunstyrelsen redovisa förslag
innebärande samordning inom SOLTAK av ekonomifunktioner som sparar minst
50 kr per innevånare och år.
•
Upphandlingskostnaderna ska på volymen 300 miljoner minskas med 4
procent. Kommunstyrelsen är ansvarig, nämnder och styrelser verkställer.
•
Införa sociala klausuler vid all upphandling enligt ”Vita jobb modellen”.
•
Samordningen av arbetet med Europeiska Unionen ska fortsätta med
målsättningen att minst en procent av respektive nämnders nettoverksamhet ska
vara ”EU-finansierad”.
Investeringar
Koncernen Tjörns totala investeringsvolym 2013-2017 ligger på närmare 642
miljoner varav VA nu står för ungefär hälften. Investeringarna är dels
skattefinansierade och dels avgiftsfinansierade. Investeringarna utförs i mindre
utsträckning inom kommunen och i större utsträckning via bolagen.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar politiskt för VA-investeringarna (men de är
avgiftsfinansierade via taxekollektivet).
Bostadsbolaget står för huvuddelen av försörjningen med verksamhetslokaler
och har även egna bostäder och bygger nytt). Investeringskategorierna är främst
fastigheter, vatten- och avlopp samt inventarier, fordon och övrigt.
Samtidigt finns en historia där beslutade investeringsmål inte uppnås. Den
årligt faktiska genomförda investeringsnivån har historiskt inte varit i
närheten av målen.
År

Budget *

Utfall

Budgetföljsamhet

2007

116,0

32,8

28%

2008

258,0

46,7

18%

2009

147,5

80,8

55%

2010

175,6

85,6

49%

2011

274,3

117,7

43%

2012

82,0

104,8

=+ 22,8 över
budget!

*Skattefinansierade, avgiftsfinansierade, exploateringar, investeringar i
Bostadsbolaget.
År
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bedrövlig kommunledningsstyrning av investeringsverksamheten. Differensen
mellan prövade, önskade och beslutade investeringar och faktiskt utförda var
2012 ett budgetöverskridande med 22,8 miljoner som ”omväxling”!
Som exempel på bristande kontroll kan nämnas den katastrofala uppföljningen
av investering och byggande av överföringsledningen Skärhamn-Stockevik, från
beslutade 12 miljoner till drygt 51 miljoner! Kan behov av styrning beskrivas
bättre?
Uppdrag:
•
Kommunstyrelsen ska, inte minst mot bakgrund av anspänningen på
soliditeten, ägna investeringsbudgeten större uppmärksamhet för att uppnå
balans.
•
Vi vill också vidga investeringsbegreppet till att också innefatta en
prövning om en nyinvestering kan ersätta orationella eller kostsamma äldre
lokallösningar. Alternativkostnad ska redovisas i sådana fall.
•
Tillsättande av ett ekonomistyrningsutskott inom kommunstyrelsen,
enligt tidigare (S) förslag.
•
Som ett led i ekonomistyrningen och som ett stöd för verksamheterna
inrättas en ny tjänst som investeringscontroller/koordinator med uppgiften att;
dels för varje investering som av nämnd förs fram till KS för slutprövning och
beslutsfattande (i samband med budget) proaktivt prövar samordningsmöjligheter
med andra kommunala verksamheter, bolag, region eller privata intressen. Detta
gäller speciellt om det handlar om byggnationer. Men det kan också vara annan
form av synergieffekter, dels efter beslut i KF (budget) svara för
samordningsfunktioner fram till genomförande.
•
Investeringscontrollen/koordinatorn ska arbeta aktivt tillsammans med
lokalsamordnaren. Anledningen är att vi bedömer att tiden är förbi där
kommunen ensam bygger stora och dyra lokaler utan att pröva samordningen för
ett bättre och flexiblare lokalutnyttjande samt samordningsvinster avseende
exploateringskostnader och andra synergieffekter.
Bostadsbyggnadsprogram, eller:
Kommunstyrelsens ansvar för en ansvarsfull bostadspolitik
Bakgrund
På Tjörn finns idag drygt 6 350 bostäder varav ca 5 600 småhus (89 %) och ca
700 lägenheter (11 %) i flerbostadshus. Därutöver finns 4 000 fritidshus varav
vart femte utnyttjas för åretruntboende.
Tjörn har ett dilemma med en stagnerande befolkningsutveckling. Den måste
brytas genom en aktiv bostadspolitik där hyresrätterna prioriteras. Vi vill ha en
varsam och balanserad befolkningstillväxt. Målet är 140 bostäder om året där var
tredje ska vara hyresrätter. Det ger en möjlig befolkningsutveckling mot runt 18
000 invånare 2020. Bostadsbyggandet ska främst ske i våra befintliga samhällen
genom kompletterande bebyggelse. Detta är viktigt för att också samhällsservice
(barnomsorg, skola, kollektivtrafik, hemtjänst, fritidsverksamheter mm) ska
kunna upprätthållas på en bra och jämn nivå. Samtidigt ska utomplansbyggandet
växlas ner till en mer normal nivå.
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Det har i över 10 års tid funnits privata godkända detaljplaner för över 1 000
bostäder. De flesta har inte byggts. För att ge valfrihet i boendet och förverkliga
ett
praktiskt bostadsbyggande i våra samhällen krävs ett ökat kommunalt
bostadsbyggande via Bostadsbolaget. Vi ser gärna att Bostadsbolaget och privata
aktörer samverkar kring exploateringar. Här har kommunstyrelsen ett
övergripande ansvar.
Av klimat-, miljö- och energiskäl måste vi ställa högre krav på nya bostadsområden och byggandet. Stimulering av tillkomsten av så kallade ”Passivhus,
nollenergihus, plusenergihus” och liknade goda förebilder för miljöplanering av
vår framtid ska prioriteras.
Vi ska ha en så bra kollektivtrafik och pendelparkeringar att fler kan avstå bil för
arbetsresor. För att detta ska fungera så måste välfungerande turer finnas som
alternativ som kan ”fylla” bussen. Ett led i detta är tillkomst av seniorkort enligt
Göteborgsmodell samt ungdomskort som är ”på riktigt”. Unga ska kunna lämna
ön med trygg förvissning om att de kan komma tillbaka med en buss på rimliga
tider.
Tidsaspekten på en kollektivtrafik resa är även den av yttersta vikt för att
alternativet ska vara intressant.
En annan del i en framtidskommun är att alla infrastrukturfrågor samlas för bred
gemensam beredning. Mellan majoritet, opposition är en självklarhet, men
kommunen ska även vara aktiv i sina kontakter med berörda myndigheter och
stärka sina nätverk med grannkommunerna, både för vår egen utveckling men
även för deras, tillsammans bygger vi en stark region för framtiden.
Ett ytterligare led i denna vår strävan är att vara en aktiv part i
näringslivsutveckling, det är varje kommun med framtidsintresse skyldighet.
Vi ska också ha en långsiktig VA-försörjning av nybyggnationen, det står högt
upp på prioriteringslistan. Genom att snabbare kunna få fram planer och ge
besked, minska byråkrati utan att krocka med lagstiftningen, underlättar vi
byggandet. Vi kan också ge Bostadsbolaget exploateringsansvar för hela
områden som exempelvis gjorts för Dunkavlemyren för att uppnå kostnads- och
tidsfördelar vid en exploatering. Kommunen ska inom sina ramar aktivt främja
utvecklingsmöjligheter i samhällena i våra olika kommundelar – då vi vill att
hela Tjörn ska leva! Här vill vi att kommunen i sitt byggande mer söker
samexploatera med andra intressenter för att få bättre och billigare totallösningar.
Kommunfullmäktige har utifrån ett gammalt socialdemokratiskt initiativ beslutat
om
ett Lokalförsörjningsprogram och att det ska finnas ett lokalförsörjningsutskott.
En särskild samordnartjänst har också inrättats. Det är ett bra steg för att öka
framförhållningen och effektiviseringen när det gäller kommunens
verksamhetslokaler. Men det krävs också ett konkret Bostadsbyggnadsprogram
som årligen revideras utifrån godkända detaljplaner och beviljade bygglov samt
politisk styrning. Det ska beskriva tydligt hur vi vill forma framtiden.
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Tjörns kommun ska vara ett föredöme vad det gäller tillgänglighetsaspekten för
funktionshindrade. Det är ett misslyckande att tillgänglighet 2014 inte är en
självklarhet.
Uppdrag
•
Kommunstyrelsen ska uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram
ett förslag för Bostadsbyggnadsprogram för 2012-2014 med hänsyn till
översiktplanen och andra beslut. Detta förslag föreläggs sedan till
kommunfullmäktige, vilket ska återredovisas en gång per år i
kommunfullmäktige tills behovet av bostadsbyggande uppfylls. Programmet ska
prioritera detaljplaner som ger minst en tredjedels hyresrätter i varje ny
detaljplan. Visionen för programmet ska var ”Hela Tjörn ska leva”
•
Tillsättandet av ett Infrastrukturutskott, deras uppdrag är att bereda alla
förekommande Infrastrukturfrågor för kommunens framtidsutveckling. Det gäller
även utbyggnaden av fiber för konkurrenskraft som stöd för bland annat
näringslivsutveckling.
•
Incitament som gynnar tillkomst av Passivhus, nollenergihus samt
plusenergihus ska utarbetas för att vara prioriterande i kommunal planering.
•
Särskild vikt ska läggas vid detaljplaner som främjar året runt
bebyggelse.
•
Detaljplaner med minst en tredjedel hyresrätter prioriteras för
byggnation.
•
Ett nytt kultur- och miljövårdsprogram ska utarbetas med visionen
”Tjörn, den Gröna hållbara ön”.
•
Utarbeta en tillgänglighetsplan för tjörns kommun samt de kommunala
bolagens lokaler. ”
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KS § 234
Dnr 2013/405-042

Månadsuppföljning oktober samt helårsprognos 2013
Ärendebeskrivning
Kommunens resultaträkning visar på ett resultat för oktober på +39,7 mkr och en
helårsprognos på +35,3 mkr.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Halldin (S) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg enligt följande:
”ta fram åtgärdsplan för att hantera beslutade budgetramar”.
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut
röstar ja, och de som röstar i enlighet med Benny Halldins (S) förslag till beslut
röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna
redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-28

19 [30]

KS § 235
Dnr 2013/324-379

Verksamhetsplan 2014 Energi- och klimatrådgivningen
Bakgrund
Kommunal energi- och klimatrådgivningen riktar sig externt mot privatpersoner,
organisationer och företag. Sedan tidigare samordnar Tjörn, Stenungsund och
Orust kommuner energi- och klimatrådgivningen. Varje kommun måste dock var
för sig besluta om att godkänna och verkställa verksamhetsplanen enligt
Energimyndighetens föreskrifter från år 2010. Ansökan om statligt bidrag för
verksamhetsåret 2014 gjordes för alla tre STO-kommuner i november 2012.
Ett förslag till Verksamhetsplan 2014 för Energi- och klimatrådgivningen i
Tjörns kommun i samarbete med Stenungsund och Orust, har tagits fram. Till
grund för verksamhetsplanen låg Energimyndighetens mall. I verksamhetsplanen
prioriteras främst arbete med energieffektivisering på olika sätt.
En preliminär aktivitetslista med aktiviteter utifrån prioriterat område finns
uppställd. Telefonrådgivning/besök från privatpersoner/organisationer och
företag är en fortsatt viktigt del i arbetet. Gällande företag/organisationer
prioriteras i första hand ett nytt riktat uppdrag från Energimyndigheten gällande
uppsökande rådgivning/kontakt kring energieffektivisering i stora värmesystem
och i andra hand inriktning mot småbutiker och/eller idrottsföreningar.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna verksamhetsplan 2014, Energi- och klimatrådgivning i Tjörns
kommun i samarbete med Stenungsunds och Orust kommuner. Finansiering sker
till 100 % via statligt bidrag för verksamheten.
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KS § 236
Dnr 2013/409-251

Exploateringsavtal Åstols skola
Ärendebeskrivning
Det pågår ett detaljplanearbete avseende fastigheten Åstol 1:43 m fl. Syftet med
detaljplanen är att skapa möjlighet till att omvandla Åstols gamla skola till
bostäder genom ombyggnad av den gamla skolan samt kompletterande ny
bebyggelse på skolgården.
Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan
exploatörerna och Tjörns kommun som bland annat reglerar utbyggnad av
allmän plats, VA- och dagvattenanläggning samt övriga anläggningar inom
kvartersmark.
Yrkanden
Roland Flyckt (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Exploateringsavtal avseende detaljplan för Åstol 1:43 m fl, Åstol gamla
skola godkänns.
2.

Justerandes sign

Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen
och kommunchef Johan Fritz.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-28

21 [30]

KS § 237
Dnr 2013/410-261

Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Tjörn Viks
Ödegärde 2:68
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun äger fastigheten Viks Ödegärde 2:68 på Nordvästra sidan av
Tjörns kommun strax norr om Kyrkesund, se bilaga 1 för orientering. Tjörns
kommun och Hamn- och Fritidsföreningen Viks Ödegärde har tidigare haft ett
dispositionsavtal mellan sig som löpte ut år 2004-05-02. Fritidsföreningen har
tidigare nyttjat området vederlagsfritt. Tjörns kommun har efter att
dispositionsrätten löpt ut fört förhandlingar om ett nytt avtal med föreningen.
Tjörns kommuns mark- och exploateringsavdelning har förhandlat fram ett avtal
med Hamn- och Fritidsföreningen Viks Ödegärde som sträcker sig över 20 år.
Arrendeavgiften för området uppgår till 12,50 kr/kvm och en sammanlagd avgift
om 46 250 kr/år se bifogat arrendeavtal med kartbilaga, bilaga 2.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M), Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall
till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
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KS § 238
Dnr 2013/394-107

Kommunstyrelsens beslut enligt 6 kap 1 a § KL angående de
kommunala bolagens verksamhet
Bakgrund
Den 1 januari 2013 trädde ändringar i kommunallagen 6 kap 1a-b§ i kraft som
innebär att kommunstyrelsen årligen ska pröva om de kommunala bolagens
verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. De nya bestämmelserna utgör ett led i att tydliggöra
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagens verksamhet.
Lagändringen innebär vidare att bolagsordningar och ägardirektiv för
kommunens bolag måste revideras. Dessa revideringar hanteras i ett särskilt
ärende som kommunfullmäktige förväntas besluta om i december 2013.
Det finns inga särskilda övergångsbestämmelser vilket innebär att beslutet enligt
6 kap 1 a § KL måste fattas under 2013 avseende verksamhetsåret 2012.
Yrkanden
Bo Bertelsen och Anders G Högmark, båda (M) samt Robert Johansson (MP)
yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB,
Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Miljö AB har under 2012
varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
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KS § 239
Dnr 2011/71-261

Yttrande laglighetsprövning Magasin 3, Klädesholmen
Ärendebeskrivning
Gert Kjellberg (GK) har överklagat kommunstyrelsens beslut från
den 10 oktober 2013 (KS § 180) avseende magasin nr 3 på Klädesholmen.
Ärendet avser hur magasinet, byggnaden på kommunens fastighet Klädesholmen
1:1, ska definieras.
Det noteras att domstolen 2013-11-08 avslagit GK:s yrkande om inhibition.
Förvaltningsrätten har anmodat kommunen att yttra sig över GK:s överklagan,
bilaga 1.
GK anser bland annat att kommunstyrelsen har överskridit sin befogenhet, att jäv
föreligger, att beslutet innebär otillåtet stöd till enskild samt att kommunen brutit
mot likställighetsprincipen.
Förvaltningen anser att det som GK tar upp i sin överklagan inte utgör grund för
att upphäva kommunstyrelsens beslut. Se vidare upprättat förslag till yttrande,
bilaga 2.
Jäv
Gösta Andersson (SB) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten
enligt följande:
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt följande:
”Kommunen har anmodats att yttra sig över Gert Kjellbergs (GK) överklagan av
kommunstyrelsens beslut den 10 oktober 2013 (KS § 180) avseende magasin nr
3 på Klädesholmen. Ärendet avser hur byggnaden på kommunens fastighet
Klädesholmen 1:1, ska definieras.
På kommunstyrelsens möte, enligt ovan, fanns två förslag till beslut. Efter
votering bifölls majoritetens förslag, det samma som överklagats av GK. Mot
detta beslut yrkade socialdemokraterna och miljöpartiet att kommunen ska följa
av kommunfullmäktige antagna sjöbodsregler samt sjöbodspolicy. Det aktuella
ärendet strider enligt ärendebeskrivningen i tjänstemannaunderlaget inför beslut i
KS den 10 oktober tydligt mot dessa regler. Det är kommunens absoluta
skyldighet att värna likställigheten inför våra medborgare. Medborgarna ska av
kommunens beslut klart kunna följa de regler som antagits av
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kommunfullmäktige och känna trygghet i att alla behandlas lika. Oreglerat
boende i fastigheter avsedda för sjöbodar/magasin inom detaljplan för
verksamhet innebär en mycket stor risk för bevarandet av våra kustsamhällen på
grund av delårsboende och ska ej tillåtas. Det ska beivras, ej premieras.
Det var bakgrunden till att socialdemokraterna och miljöpartiet yrkade avslag
den 10 oktober 2013 i aktuellt överklagat ärende. Kommunfullmäktiges beslut
samt inriktning ska följas.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna samt miljöpartiet att
GK:s överklagan av beslut bör bifallas samt att kommunstyrelsens beslut 10
oktober § 180 omedelbart upphävs. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.”
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut
röstar ja, de som röstar i enlighet med Benny Anderssons (S) förslag röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i
särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.
2.

Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.

3.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
(S) och (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till yttrande.
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KS § 240
Dnr 2013/240-261

Yttrande laglighetsprövning avseende avsteg från sjöbodsregler,
bod nr 11
Bakgrund
Gert Kjellberg (GK) och Thomas Arvidsson (TA) har överklagat
kommunstyrelsens beslut från den 30 maj 2013 (KS § 129) angående avsteg från
sjöbodsreglerna gällande bod nr 11 på Åstol.
Kommunstyrelsen har yttrat sig i ärendet till förvaltningsrätten den
5 september 2013 (KS § 152,) samt den 10 oktober 2013 (KS 188) beviljat TA
arrende eftersom det inte kunnat uteslutas att kommunen år 2003 muntligen gett
TA tillstånd att nyttja boden fastän han inte hade ett arrendekontrakt. Domstolen
har informerats om kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Förvaltningsrätten har gett kommunen möjlighet att yttra sig över GK:s och TA:s
inlagor (aktbilagorna 27-28), bilaga 1.
TA anser att domstolen bör pröva om sjöbodsreglernas bestämmelser om
folkbokföring strider mot likabehandlingsprincipen. Vidare att frågan om
prissättning av sjöbodar är av betydelse. GK vill att domstolen ska pröva ärendet
utifrån de grundar han även tidigare tagit upp. TA och GK vill alltså ha ärendet
prövat trots att TA beviljats arrende.
Förvaltningen anser att det som GK och TA anför inte utgör grund för ett
upphävande av kommunstyrelsens beslut genom laglighetsprövning. Se vidare
förslag till yttrande, bilaga 2.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.
Protokollsanteckning
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) anmäler protokollsanteckning
enligt följande:
” Socialdemokraterna och miljöpartiet beklagar att positivt beslut angående
begäran om arrende för aktuell bod nr :11 på Åstol, ägare Thomas Arvidsson,
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som beslutades den 10 oktober 2013 ej meddelats den klagande till dags datum,
Thomas Arvidsson.”
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KS § 241
Dnr 2013/32-002

Anmälan av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Kommunstyrelsens presidieutskott
Revisionsrapport VA-investeringar
Bod 48
Svar på skrivelse från BUN angående IT
Färjelägesutredning C2C
Starttillstånd Höviksnäs 5:1
Starttillstånd Klädesholmen 1:16
Starttillstånd GC bro Häggvall
Kommunchef
Yttrande rörande ansökan om tillstånd för genomförande av julmarknad i
Skärhamn
Avtal avseende offentligt framförande av ljudupptagningar
Beslut angående köp av del av fastigheten Tjörn Aröd 1:227
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.
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KS § 242
Dnr 2013/33-107

Anmälan av protokoll från kommunala bolag
Ärendebeskrivning
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annat
till kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämma
samt protokoll från styrelsesammanträde.
Vid sammanträdet föreligger följande protokoll:
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Styrelsemöte 2013-10-31, § 17-23
Tjörns Måltids AB
Styrelsemöte 2013-10-17, § 23-31
Tjörns Miljö AB
Styrelsemöte 2013-10-14, § 38-51
Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte 2013-10-15, § 41-56
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2013-10-18, § 26-36
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisade protokoll noteras.
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KS § 243
Dnr 2013/425-160

Information Förebygg.nu
Ärendebeskrivning
Anders Wernesten (FP) och Gunilla Nordberg (S) återrapporterar kring sitt
deltagande vid konferensen förebygg.nu.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen. Ärendet återkommer till ett framtida
kommunstyrelsesammanträde med redovisning från SGR Räddning och
Säkerhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS § 244
Dnr 2013/426-530

Information kollektivtrafik
Ärendebeskrivning
Karl-Erik Persson (M) återrapporterar kring information given på det
delregionala kollektivtrafikrådet.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen.
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TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

1 [3]

2013-11-28

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-17.30

Beslutande

Martin Johansen (FP), ordförande
Anders Wernesten (FP)
Bo Bertelsen (M)
Yvonne Andersson (M)
Anders G Högmark (M)
Karl-Erik Persson (M) § 239
Håkan Bergstam (M)
Roland Flyckt (KD)
Gösta Andersson (SB) ej § 239
Benny Andersson (S)
Gunilla Nordberg (S)
Benny Halldin (S)
Hanna Gustafsson (S)
Robert Johansson (MP)

Övriga närvarande

Inga-Lill Hast (M)
Nils Lackfors (S)
Robert Bull (S)

Johan Fritz, kommunchef
Jenny Broberg, sekreterare

Utses att justera

Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2013-11-29

Paragrafer

239

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Jenny Broberg Kudryk

Ordförande

__________________________________________________________________
Martin Johansen (FP)

Justerare

__________________________________________________________________
Benny Andersson (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-11-28

Datum för
anslagets uppsättande

2013-11-29

Datum för
anslagets nedtagande

2013-12-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

_________________________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande
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KS § 239
Dnr 2011/71-261

Yttrande laglighetsprövning Magasin 3, Klädesholmen
Ärendebeskrivning
Gert Kjellberg (GK) har överklagat kommunstyrelsens beslut från
den 10 oktober 2013 (KS § 180) avseende magasin nr 3 på Klädesholmen.
Ärendet avser hur magasinet, byggnaden på kommunens fastighet Klädesholmen
1:1, ska definieras.
Det noteras att domstolen 2013-11-08 avslagit GK:s yrkande om inhibition.
Förvaltningsrätten har anmodat kommunen att yttra sig över GK:s överklagan,
bilaga 1.
GK anser bland annat att kommunstyrelsen har överskridit sin befogenhet, att jäv
föreligger, att beslutet innebär otillåtet stöd till enskild samt att kommunen brutit
mot likställighetsprincipen.
Förvaltningen anser att det som GK tar upp i sin överklagan inte utgör grund för
att upphäva kommunstyrelsens beslut. Se vidare upprättat förslag till yttrande,
bilaga 2.
Jäv
Gösta Andersson (SB) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten
enligt följande:
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt följande:
”Kommunen har anmodats att yttra sig över Gert Kjellbergs (GK) överklagan av
kommunstyrelsens beslut den 10 oktober 2013 (KS § 180) avseende magasin nr
3 på Klädesholmen. Ärendet avser hur byggnaden på kommunens fastighet
Klädesholmen 1:1, ska definieras.
På kommunstyrelsens möte, enligt ovan, fanns två förslag till beslut. Efter
votering bifölls majoritetens förslag, det samma som överklagats av GK. Mot
detta beslut yrkade socialdemokraterna och miljöpartiet att kommunen ska följa
av kommunfullmäktige antagna sjöbodsregler samt sjöbodspolicy. Det aktuella
ärendet strider enligt ärendebeskrivningen i tjänstemannaunderlaget inför beslut i
KS den 10 oktober tydligt mot dessa regler. Det är kommunens absoluta
skyldighet att värna likställigheten inför våra medborgare. Medborgarna ska av
kommunens beslut klart kunna följa de regler som antagits av
Justerandes sign
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kommunfullmäktige och känna trygghet i att alla behandlas lika. Oreglerat
boende i fastigheter avsedda för sjöbodar/magasin inom detaljplan för
verksamhet innebär en mycket stor risk för bevarandet av våra kustsamhällen på
grund av delårsboende och ska ej tillåtas. Det ska beivras, ej premieras.
Det var bakgrunden till att socialdemokraterna och miljöpartiet yrkade avslag
den 10 oktober 2013 i aktuellt överklagat ärende. Kommunfullmäktiges beslut
samt inriktning ska följas.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna samt miljöpartiet att
GK:s överklagan av beslut bör bifallas samt att kommunstyrelsens beslut 10
oktober § 180 omedelbart upphävs. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.”
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut
röstar ja, de som röstar i enlighet med Benny Anderssons (S) förslag röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i
särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.
2.

Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.

3.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
(S) och (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till yttrande.
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OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-28
Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Motion fast
förbindelse Orust

KS detaljbudget

Månadsuppföljning

§ 233

§ 234

§ 228

Ja

nej

avst

ja

nej

avst

ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm

FP

-

Bo Bertelsen

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

1

1

Håkan Bergstam

M

1

1

Anders G Högmark

M

1

1

Karl-Erik Persson § 239

M

1

Inga-Lill Hast

M

1

Roland Flyckt

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson ej § 239

SB

1

1

1

1

Mats Kristensson

C

-

Benny Andersson

S

1

1

1

1

Gunilla Nordberg

S

1

1

1

1

Benny Halldin

S

1

1

1

1

Hanna Gustafsson

S

1

1

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors

S

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

-

Azar Hedemalm

MP

-

Summa:

13

4

8

5

8

5

8

5

avst

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-28
Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Yttrande Magasin 3
§ 239

Ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm

FP

-

Bo Bertelsen

M

1

1

Yvonne Andersson

M

1

1

Håkan Bergstam

M

1

1

Anders G Högmark

M

1

1

Karl-Erik Persson § 239

M

1

1

Inga-Lill Hast

M

Roland Flyckt

KD

Gösta Andersson ej § 239

SB

Mats Kristensson

C

-

Benny Andersson

S

1

1

Gunilla Nordberg

S

1

1

Benny Halldin

S

1

1

Hanna Gustafsson

S

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

1
1

1
1

Nils Lackfors

S

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

-

Azar Hedemalm

MP

-

Summa:

13

4

8

5

avst

ja

nej

avst

ja

nej

avst

