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KF § 219

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Håkan Bergstam (M) och Nils Lackfors (S) utses att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll. Protokolljusteringen äger rum den 27 november kl 16.30
i kommunhuset, Skärhamn.
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KF § 220

Fastställande av dagordning
Förslag till förändringar av dagens dagordning framförs.
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändringar:
Tillägg:
Anmälan av fråga framställd av Benny Andersson (S) ställd till Martin Johansen
(FP) om fast förbindelse mellan Svanesund och Kolhättan.
Anmälan av interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till Martin
Johansen (FP) om företagsklimat på Tjörn.
Anmälan av motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson
(MP) om införande av ny tjänst inom hemtjänsten E.V.A.A
Entledigande av Bo Isaksson (S), ersättare i kommunfullmäktige.
Entledigande av Anna Bjelvenkrantz (KD), ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Val av ersättare (KD) i barn- och utbildningsnämnden
Utgår:
Svar på interpellation ställd till Kerstin Lönnbro (FP) framställd av Benny
Andersson (S) angående Tjörns Måltids AB.
Val av ledamot i styrelsen för stiftelsen Tjörns ishall (S)
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KF § 221
Dnr 2013/320-042

Delårsbokslut per den 2013-08-31
Ärendet
Tjörns kommunstyrelse har fattat beslut om delårsbokslut per 2013-08-31. I
delårsbokslut ingår prognos för kommunens verksamhet samt sammanställd
redovisning för kommunen och kommunkoncernen.
Efter beslut i kommunstyrelse har uppdagats att en faktura med beloppet 1,5
miljoner kronor från Tjörns Miljö AB till Samhällsbyggnadsnämnden ej har
reglerats och betraktas som tvistig.
När delårsbokslutet upprättades fanns ingen annan information än att intäkten
hörde till Tjörns Miljö AB och kostnaden avsåg Samhällsbyggnadsnämnden.
Delårsbokslutet bygger på den information som var relevant vid tidpunkten då
delårsbokslut upprättades.
Kommunkansliet föreslår, när sakförhållande blivit känt, att Tjörns Miljö AB
krediterar den tvistiga fakturan till Samhällsbyggnadsnämnden. Tjörns
kommunala Förvaltnings AB föreslås fatta beslut om att ge ett koncernbidrag
motsvarande Tjörns Miljö ABs beräknade förlust till och med augusti månad.
Från september gäller ny prissättning vilken nämnd och bolag är överens om.
För att årets slutliga redovisning ska bli korrekt föreslås ovannämnda hantering
göras snarast. Ovanstående förhållanden tas hänsyn till vid nästkommande
månadsuppföljning.
Kommunkansliet föreslår att delårsbokslutet per 2013-08-31 godkänns.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Nils Lackfors (S) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
”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.”
Benny Halldin (S) yrkar enligt följande:
”Ärendet
Delårsbokslut per augusti månad presenteras.
I det prognostiserade resultatet på + 34,7 miljoner kronor har 2012 års
misslyckade investeringsverksamhet bidraget med totalt + 7,2 miljoner kronor.
Av dessa är + 6 miljoner kronor pga. av minskade driftskonsekvenser från icke
utförda projekt och ytterligare + 1,2 miljoner kronor i mindre avskrivningar än
budgeterat. Till detta skall läggas + 4 miljoner i ökade finansiella intäkter från
framförallt ökade utdelningar från kommunens bolag. Samt extra återbäring från
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AFA-försäkringar på + 12,9 miljoner kronor och obudgeterade
anslutningsavgifter inom VA på + 5,0 miljoner kronor.
Utan dessa extra ordinära intäkter hade kommunens prognostiserade överskott
hamnat på marginella 5,6 miljoner kronor. Vilket förklaras genom att nämnderna
trots stora besparingar har haft svårt att hålla sina budgetar.
Vår handlingsberedskap för nya oväntade kostnader verkar vara ytterst
begränsade.Trots att det mesta av året redan passerat och nya beslutade åtgärder
bara marginellt kan påverka 2013 års resultat är det viktigt att snarast påbörja
arbetet med att rätta till obalanserna som finns i kommunens ekonomi. Arbetet
att anpassa kommunens kostnader efter faktiska skatteintäkter måste påbörjas
omedelbart. Detta för snarast att kunna återställa en sund balans mellan
kommunens intäkter och kostnader.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1.
Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti.
2.
Barn och utbildningsnämnden medges överdrag av sin budget med de
extra kostnader som härrör från Gymnasie- och vuxenutbildningen.
3.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att avsluta
Vårdnadsbidraget senast 2014-01-01.
4.
Samhällsbyggnadsnämnden medges överdrag av sin budget med de extra
kostnader som härrör från bostadsanpassningen.
5.
Samhällsbyggnadsnämnden ges överdrag att snarast ta fram en
ändamålsenlig underhållsplan för vårt VA-system.
6.
Kommunstyrelsen medges överdrag av sin budget med de extra
kostnader som härrör avvecklingen av UCT.
7.
Kommunstyrelsens presidie ges i uppdrag att se över våra upphandlingar
med målet att spara.
8.
Kommunstyrelsens presidie ges i uppdrag att se över antalet
deltidstjänster med målet att spara pengar genom att istället skapa heltidstjänster.
9.
Kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att se över pågående projekt
och aktuella upphandlingar i syfte att kvalitetssäkra såväl avtalen som
utförandet.”
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 på att återremittera ärendet röstar nej. Omröstningen
utfaller med 22 ja-röster och 15 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet med följande motivering:
” 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.”
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KF § 222
Dnr 2013/10-140

Näringslivsstrategier Tjörn 2014-2020
Bakgrund
Den ökade bostadsbyggnationen och en befolkningsprognos som visar på
framtida inflyttning kommer att öka behovet av arbetstillfällen på Tjörn. Målet är
att skapa en näringslivsutveckling som ger en större andel av befolkningen
möjlighet att arbeta på hemmaplan och slippa pendla. Detta kommer att kräva ett
mer strategiskt förhållningssätt från kommunen. Det har länge funnits önskemål
och behov av konkreta näringslivsstrategier för utveckling av det lokala
näringslivet på Tjörn.
Ärendet
Näringslivsstrategier för Tjörn stadgar ett antal, både kort- och långsiktiga,
målsättningar som visar på prioriterade områden för näringslivsutvecklingen
2014-2020. Strategins områden är valda utifrån de behov som näringslivet anser
är prioriterade, vilket har framkommit genom undersökningar och dialog med
lokala företag.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 204.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till (S) och (MP):s förslag till
näringslivsprogram.
Benny Halldin (S) yrkar återremiss av ärendet i första hand och i andra hand
bifall till (S) och (MP):s förslag till beslut.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut ställt mot (S) och (MP):s
förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige antar Näringslivsstrategier för Tjörn 2014-2020.
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KF § 223
Dnr 2013/360-041

Ramjustering på grund av ny servicekatalog för IT-tjänster
Ärendebeskrivning
En omarbetning av IT avdelningens prissättning av tjänster har gjorts och
föreslås i en ny servicekatalog. Det famla upplägget baserades på ett fast pris per
dator där all service ingick i ett så kallar ”burkpris”.
Det nya förslaget innebär en uppdelning av pris på digitala verktyg,
datakommunikation, olika servicenivåer på systemdrift samt telefoni.
Förslaget innebär en omfördelning av ramar mellan förvaltningar samt
finansiering ur centralt anslag för driftkonsekvenser av investeringar avseende
plattformsbyte och digitala verktyg.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 206.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Utföra budgetjustering med
+0,049 mkr för samhällsbyggnadsnämnden,
-0,041 mkr för kultur- och fritidsnämnden,
+2,043 mkr för barn- och utbildningsnämnden,
-0, 864 mkr för socialnämnden,
+0,947 mkr för kommunstyrelsen,
-1,734 mkr från centralt anslag till nämnderna avseende driftkonsekvenser av
investeringar.
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KF § 224
Dnr 2013/359-041

Ramjustering avseende färdigställda investeringar BOU
Ärendebeskrivning
Medel för drift av nya investeringar finns budgeterade centralt med totalt 8,0
mkr. När investeringar är utförda och driftkonsekvens kan beräknas fördelas
medel ut till nämnd för att finansiera verksamhetens kapitalkostnad, hyra samt
övrig drift. Detta samlas upp och görs vid något/några tillfällen under året. I
förslag till denna budgetjustering fördelas 0,4 mkr ut till barn- och
utbildningsnämnden avseende ökad lokalkostnad för investeringsprojekten
ombyggnad Skärhamns förskola och Rönnängs skolas utemiljö.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 207.
Yrkanden
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Utföra budgetjustering med 0,4 mkr från centralt anslag till barn- och
utbildningsnämnden avseende ökad lokalkostnad på 0,4 mkr för ombyggnad
Skärhamns förskola och Rönnängs skolas utemiljö.
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KF § 225
Dnr 2013/386-003

Upphävande av inaktuella styrdokument
Ärendet
En del i uppdraget att se över kommunens regleverk var att se över antalet
regelverk och om de var aktuella. Nedan styrdokument föreslås utifrån detta att
upphävas.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 208.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Upphäva styrdokumenten
Webbpolicy
KF§81/080612
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner
KF§35/9205409
Reviderad
KF§152/960829
Strategi för penninghantering
KF§190/871210
Riktlinjer för medelsförvaltning
KF§74/020513
Ordningsregler för hamnområden
KF§73/980625
Hamnordning för Wallhamn
KF§119/951005
Räddningstjänstplan
KF§72/980625
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KF § 226
Dnr 2013/385-003

Namnbyte telefonpolicy och policy vid hot mot förtroendevalda
Ärendet
I samband med översynen av kommunens regelverk har framkommit att två
policydokument egentligen är regeldokument och därför bör byta namn.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 209.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Nils Lackfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta namnbyte av styrdokumenten:
Telefonpolicy KF§77/050616
Nytt namn: Regler för Telefoni i Tjörns kommun
Policy vid hot mot förtroendevalda KF§10/090219
Nytt namn: Regler vid hot mot förtroendevalda
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KF § 227
Dnr 2013/368-344

Verksamhetsområde VA Tångeröd
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-16, § 265 att föreslå
kommunfullmäktige att anta en utökning av verksamhetsområdet för vatten,
spill- och dagvatten för fastigheter i Tångeröd enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.
Kommunkansliet tillstyrker beslutet.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 210.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Nils Lackfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta en utökning av verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten för
nämnda fastigheter i tjänsteutlåtande i Tångeröd.
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KF § 228
Dnr 2013/367-360

Justering av avfallsföreskrifter
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-16, § 262 att föreslå
kommunfullmäktige att revidera avfallsföreskrifterna för at överensstämma med
avfallsabonnemangsutbudet. Ändringen föreslås gälla från och med 2014-01-01.
Kommunkansliet tillstyrker beslutet.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-16, § 262.
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 211.
Yrkanden
Gösta Andersson (SB) yrkar att fyra förekommande ”ska” i § 18 ändras till
”bör”.
Gunilla Nordberg (S) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering:
”Ändringar, särskilda skäl, beskriv vad som menas.
Backning med fordon får endast ske med chaufförens samtycke om lämplighet
vid hämtning,
Reglerna ska vara samstämmiga med de kommuner vi ämnar samarbeta med, för
närvarande Stenungsund Kungälv när beslut om bildande av SBVA vunnit laga
kraft.
Avfallsplan 2020 skall inarbetas i avfallsföreskrifterna”
Propositionsordning
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 att återremittera ärendet röstar nej. Omröstningen
utfaller med 22 ja-röster och 15 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet med följande motivering:
”Ändringar, särskilda skäl, beskriv vad som menas.
Backning med fordon får endast ske med chaufförens samtycke om lämplighet
vid hämtning,
Reglerna ska vara samstämmiga med de kommuner vi ämnar samarbeta med, för
närvarande Stenungsund Kungälv när beslut om bildande av SBVA vunnit laga
kraft.
Avfallsplan 2020 skall inarbetas i avfallsföreskrifterna”.
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KF § 229
Dnr 2013/371-307

VA-taxa 2014
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-16, § 269 att föreslå
kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs med 5 %
från och med 2014-01-01 och att taxeföreskrifterna omarbetas.
Kommunkansliet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-16, § 269.
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 212.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Benny Halldin (S) yrkar:
1. ”VA-avgiften följer årlig utveckling av konsumentprisindex med basmånad
juni 2012 och avstämning juni 2013. Förändringen av konsumentprisindex under
denna period ändrar sedan taxan från och med den 1 januari 2014.
2. Avgiften för dagvatten på allmän plats sätts till 0 kronor tills frågan är bättre
utredd.
3. Ändringarna i övrigt av taxebestämmelserna för VA remitteras till
Samhällsbyggnadsnämnden för att tydligare klargöra vad ändringarna består i
och en tydlig analys av vad ändringarna får för konsekvenser skall redovisas i
beslutsunderlaget.”
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja och de som röstar i enlighet med
(S) förslag röstar nej. Omröstningen utfaller med 23 ja-röster och 14 nej-röster.
Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Protokollsanteckning
Marianne Olsson (SB) lämnar följande protokollsanteckning:
”Röstförklaring till mitt ja till kommunstyrelsens förslag gällande VA-taxan
2014. Jag anser att det i punkt 4 tydligt framgår att vi går på
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

14 [40]

samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa för allmän platsmark, avvattnad
hårdgjord yta/m2, dvs 1.20 kr/m2 inkl moms.”
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Om oförändrad VA-taxa för 2014 jämfört med 2013
2. Taxan gäller från och med 2014-01-01.
3. Detta beslut ersätter den del i beslut fattat den 27 december 2012, § 247,
gällande taxa för 2014.
4. Omarbetning av taxeföreskrifterna görs i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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KF § 230
Dnr 2013/328-007

Svar på interpellation ställd till Martin Johansen (FP) framställd
av Benny Halldin (S) om revision gällande projektinvesteringar
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
”Vi har i kommunfullmäktige vid ett flertal tillfälle kunnat konstatera att Tjörns
kommun har uppenbara problem med styrningen av sin investeringsverksamhet.
Som svar på en Interpellationsfråga den 16 maj 2013 fick vi följande besked:
Kommunstyrelsens presidieutskott har med anledning av att projekten väsentligt
överstigit budgeterade medel gett kommunchefen i uppdrag att se till att en
extern revision av investeringsprojekt genomförs. Kommunchefen ska därvid
föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas för att det inträffade inte ska
upprepas.”
De projekt som då diskuterades var:



Överföringsledning Skärhamn Stockevik inklusive GC
Veberga II

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:




Vad är resultaten av den externa revisionen?
Vilka åtgärder föreslås för att det inträffade inte ska upprepas?
När är dessa åtgärder genomförda?”

Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
”Interpellanten, Benny Haldin (S), ställer tre frågor till mig gällande det uppdrag
som kommunstyrelsens presidieutskott beslöt om vilket gäller extern granskning
av investeringsprojekt.
De frågor som ställts är:
1 Vad är resultaten av den externa revisionen?
2 Vilka åtgärder föreslås för att det inträffade inte ska upprepas?
3 När är dessa åtgärder genomförda?
Granskningen och förslag på åtgärder återredovisades till kommunstyrelsens
presidieutskott den 24 oktober.
Svar på fråga 1, vad är resultaten av den externa revisionen?
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Resultatet av granskningen visade sammanfattningsvis att det funnits brister i
uppföljningen och rapporteringen av projektet. Rapporteringen av
investeringsprojektet har varit informell inom förvaltningen och rapporteringen
till samhällsbyggnadsnämnden har inte dokumenterats varför det i efterhand inte
är möjligt att avgöra vad som har rapporterats. Granskarna anser att det har
saknats politiska beslut som omfattar hela investeringen.
Muntlig information lämnades till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden men inga nya beslut fattades.
Svar på fråga 2, vilka åtgärder föreslås för att det inträffade inte ska upprepas?
De rekommendationer till åtgärder som revisionsbolaget föreslår kan delas upp i
tre kategorier.
1 Bättre styrning och uppföljning av enskilda projekt
2 Bättre kommunikation och dokumentation mellan förvaltning och nämnd
3 Klargörande av rutiner och regler
För att få en bättre styrning och kontroll gällande investeringar kommer följande
åtgärder vidtas.
De rekommendationer som har lämnats av granskarna, vilket är ett flertal som
återfinns i rapporten på sidorna 11 och 12 skall följas. Det kräver ett förändrat
arbetssätt och tydligare kommunikation samt klargörande av regler och rutiner.
Det sistnämnda åvilar kommunledningsförvaltningen att klargöra. I oktober
månad genomfördes utbildningar till personal i kommunen och dess bolag som
arbetar med investeringsprojekt. Dessutom kommer den av kommunstyrelsen
beslutade hanteringen av investeringar uppdateras och förankras i organisationen.
De kommande åren har Tjörns kommun stora investeringar i främst VAverksamheten framför sig. För att på ett professionellt sätt kunna styra och följa
upp och kommunicera investeringar bör det projektanställas en controller, för att
stödja nämnd och förvaltning i investeringsplanering och uppföljning. En effekt
av detta blir troligtvis att detta bidrar till att utveckla kommunens interna kontroll
generellt.
Svar på fråga 3, när är dessa åtgärder genomförda?
Som redovisats ovan har redan åtgärder vidtagits under hösten. De bedöms vara
helt genomförda under nästa år. För att följa utvecklingen beslöt
kommunstyrelsens presidieutskott att samhällsbyggnadsnämnden vid
årsbokslutet redovisar hur de arbetat för att förbättra styrningen och kontrollen
över investeringsverksamheten.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 231
Dnr 2013/344-101

Svar på interpellation ställd till Martin Johansen (FP) framställd
av Benny Halldin (S) om handläggningstid av motioner
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
”Bakgrund,
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ där medborgarnas
valda representanter skall få framföra sina åsikter och också öppet föra fram sina
förslag kring förbättringar av kommunen. Ett sätt att göra detta är genom
motioner.
I kommunallagens 5 kapitel står det:
33 § En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning. Lag (2002:249).
I och med oktober sammanträdet i Tjörns Kommunfullmäktige finns minst 6
motioner som passerat denna 1 års gräns, en motion är till och med från 2011.
Detta är mycket allvarligt inte minst då flera av motionerna som inte behandlats
ännu innehåller förslag som hade krävt en snabb handläggning för att vara
relevanta. Till exempel tar en motion upp förslag om en extra löneutbetalning till
alla kommunanställda i december 2012. Denna utbetalning skulle baserat på de
anställdas sk. ”AFA pengar” som utbetalades till kommunen under hösten 2012.

1.
2.

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
Vad har du som högste politisk ansvarig gjort för att tillse en effektiv
behandling av motionerna från Kommunfullmäktige?
När kommer Tjörns kommun följa kommunalagen?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Interpellanten Benny Haldin ställer två frågor till mig gällande behandling av
motioner.
De frågor som ställs är:
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”1. Vad har du som högste politisk ansvarig gjort för att tillse en effektiv
behandling av motionerna från Kommunfullmäktige?
2. När kommer Tjörns kommun följa kommunalagen?”
Svaret på frågorna är som följer:
En motion ska behandlas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Tyvärr har flera motioner passerat 1års-gränsen
utan att de har avgjorts av fullmäktige.
Den huvudsakliga förklaringen till att motionerna inte har behandlats i rätt tid är
att kommunen har ändrat rutinerna kring hur motioner ska hanteras samt att
volymen motioner har ökat markant. Numera besvaras en motion alltid politiskt.
Oftast inhämtas ett faktaunderlag från förvaltningen innan motionen besvaras.
Detta är rutiner som både majoritet och opposition är överens om.
Den nya rutinen med politiska svar har dessvärre inneburit att vissa motioner inte
har behandlats inom angiven tid. Det har varit fråga om att hitta delvis nya
arbetsmetoder och då har det dessvärre uppstått vissa inkörningsproblem. Dessa
är nu lösta och samtliga motioner kommer framöver att behandlas och besvaras
inom ett år.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 232
Dnr 2013/403-311

Anmälan och svar på fråga framställd av Benny Andersson (S)
ställd till Martin Johansen (FP) om fast förbindelse mellan
Svanesund och Kolhättan
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en fråga till Martin Johansen (FP) enligt
följande:
” Bakgrund:
Den 16 oktober 2013 lämnades till Kommunfullmäktige i Orust in en
motion om att ta nya initiativ för att få till stånd en fast förbindelse mellan
Svanesund och Kolhättan.
Den 22 oktober 2013 lämnade (S) och (MP) in en motion till Tjörns
Kommunfullmäktige med bland annat följande yrkande:
”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 SvanesundKolhättan.”
Vi kan nu konstatera att på den utskickade dagordningen till
Kommunfullmäktigemöte 2013-11-21 finns inget förslag till uttalande
med.
Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) blir:
Vilka initiativ har du som Kommunstyrelsens Ordförande tagit under den
senaste månaden för att vissa ditt stöd till planerna om en ny fast
förbindelse mellan Svanesund och Kolhättan?”
Martin Johansen (FP) besvarar frågan.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Frågan får ställas.
2. Frågan är besvarad.
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KF § 233
Dnr 2013/341-312

Anmälan och svar på interpellation ställd till Karl-Erik Persson
(M) framställd av Gunilla Nordberg (S) om GC-väg längs väg
160
Ärendebeskrivning
Gunilla Nordberg (S) har ställt en interpellation till Karl-Erik Persson (M) enligt
följande:
”Orust Tjörn Tidningen skrev i en artikel den 4 september om trafiksituationen
längs Länsväg 160.
Bakgrunden var den dåliga trafiksäkerheten och möjliga åtgärder att förbättra
den. I artikeln tas Mjörns samhällsföreningars krav om att bygga en ny GC-väg
längs Länsväg 160. Något som för övrigt funnits med i (S) och (MP)´s
budgetalternativ under ett flertal år.
I artikeln intervjuas du och citeras bland annat med följande uttalande:
”Enligt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karl-Erik Persson (M) finns det
inte mycket pengar i kommunens budget för nya cykelvägar. - De räcker högst
till några kilometer cykelväg, förklarar han.”
”När de planerade cykelvägarna kommer att byggas är därför höljt i totalt
mörker”
”Så länge det inte finns pengar kan prioriteringslistan se ut hur lång som helst.
Några nya cykelvägar lär ändå inte komma till stånd.”
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande:
1. Är du rätt återgiven i Orust Tjörn Tidningen den 4 september?
2. Hur mycket pengar är avsatta i majoritetens budget för GC-vägar under 2013,
2014 och 2015?
3. När har vi en Säker och Trygg cykelväg längs Länsväg 160?”
Karl-Erik Persson (M) svarar enligt följande:
” Är du rätt återgiven i Orust Tjörn Tidningen den 4 sept?
Det är lång tid sedan intervjun gjordes och formuleringarna är tagna ur sitt
sammanhang.
Att det är ont om pengar till cykelvägar är sant eftersom vi prioriterar
kärnverksamheterna samt miljön genom att bygga ut VA-nätet, men så vitt jag
kommer ihåg är jag rätt återgiven.
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Som du vet är kostnaden för att bygga GC vägar ganska stora och i vissa fall
mycket stora men varierar beroende på markförhållanden och standard på GCvägen.
Hur mycket pengar är avsatta i majoritetens budget för GC-vägar under 2013,
2014 och 2015
För 2013
3,5 mkr
För 2014
4,5 mkr
För 2015
3,5 mkr
När har vi en Säker och Trygg cykelväg längs Länsväg 160
För närvarande har GC-väg utmed väg 160 inte någon högre prioritet eftersom vi
har prioriterat GC-vägar i anslutning till våra tätorter bl a för att säkerställa i
första hand säkra skolvägar. Med nuvarande prioritering är svaret 4-5 år framåt i
tiden.
I budget för 2014 har förvaltningen fått i uppdrag att göra en cykelplan och se
över nuvarande förslag till prioritering.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
interpellationen får ställas
2.
interpellationen är besvarad.
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KF § 234
Dnr 2013/391-042

Anmälan av interpellation ställd till Anders Wernesten (FP)
framställd av Benny Halldin (S) om Tjörns Miljö AB
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Anders Wernesten (FP) enligt
följande:
”Bakgrund,
På kommunfullmäktigemötet den 24 oktober skulle kommunens delårsresultat
behandlas. Frågan lyftes i sista stund ut p.g.a. oklarheter i fakturerings rutiner.
Enligt uppgift härrör oklarheter till en faktura från Tjörns Miljö AB till
Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun. Fakturan som är på 1,5 miljoner
kronor kommer från, om jag har rätt information, ett ensidigt beslut att
retroaktivt höja timdebiteringen från den 1 januari 2013 för Tjörns Miljö ABs
tjänster med mer än 100 kronor till mellan 538-629 kronor per timme.
Samhällsbyggnadsnämnden har ställt sig frågande till denna stora och retroaktiva
höjning varför fordran får betraktas som ”tvistig”. Eller i alla fall var den det den
24 oktober och definitivt på balansdagen den 31 augusti.
Enligt försiktighetsprincipen skall alltså Tjörns Miljö ABs delårsresultat den 31
augusti 2013 minskas med 1,5 miljoner kronor och det nya resultatet blir en
förlust på 1 274 132 kronor. Eller en daglig förlust på i snitt 5 240 kronor för
årets 8 första månader. Tjörn Miljö AB hade den 1 januari ett eget kapital med
obeskattade reserver på 1 696 089 kronor. Den 1 september borde alltså bara
421 957 kronor vara kvar. Om förlusterna fortsätter i samma takt som under de
första 8 månaderna och ingen lösning sker i diskussionerna med
Samhällsbyggnadsnämnden så torde det egna kapitalet vara helt slut den 20
november.
I aktiebolagslagens 8 kapitel står det om styrelsens uppgifter:
Huvuduppgifter
4 § Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter.
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en
koncern, koncernens ekonomiska situation.
Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
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Vidare kan man i 25 kapitlet läsa om Likvidation och konkurs
Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, m.m. Skyldighet att upprätta
kontrollbalansräkning
13 § Styrelsen skall genast upprätta och låta bolagets revisor granska en
kontrollbalansräkning
1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §,
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet,…..
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:

Vilka åtgärder, förutom att försöka öka timdebiteringen, har gjorts under
2013 för att komma tillrätta med bolagets förluster?

Har du som ordförande eller styrelsen i Tjörn Miljö AB godkänt den
retroaktiva extrafaktureringen?

Hur har du som styrelsens ordförande hanterat kontakterna med er kund
Samhällsbyggnadsförvaltingen i samband med den tvistiga fakturan?

Hur och när har du bedömt frågan om bolaget har behov av att upprätta
en kontrollbalansräkning?

Hur ser du till att Tjörns Miljö AB inte någon mer gång försenar
beslutsgången i Tjörns kommun?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och att den besvaras vid ett kommande sammanträde.
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KF § 235
Dnr 2013/400-140

Anmälan av interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd
till Martin Johansen (FP) om företagsklimat på Tjörn
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till Martin Johansen (FP) om
företagsklimat på Tjörn enligt följande:
”Bakgrund,
Tjörns kommuns hantering av sitt lokala näringsliv har återigen väkt
massmedialt intresse. För varje incident undergrävs kommunens förtroende
ytterligare.
Till det som har skrivits i media finns det irritation hos ett antal småföretag att
kommunal verksamhet använder skattepengar för att snedvrida konkurransen,
gynna vissa företag med skattemedel och andra inte, göra felaktiga
upphandlingar m.m.
Självfallet är det svårt när ord står mot ord att för en utomstående bedöma vad
som är en korrekt version. Det enda man kan konstatera är att en irritation och
olika uppfattningar finns.
En felaktig hantering eller bedömning som kan vara nog så kostsam för de
inblandade småföretagen. Som ansvarig i kommunen kan man självfallet
resonera bort vad som inträffat i ett särskilt fall. Speciellt när ord står mot ord
och entydig dokumentation saknas. Dock när listan av missförstånd blir för lång
bör man fråga sig om inte kommunen och dess företrädare har någon del i att
missförstånden inträffat och framförallt har något att lära för att undvika framtida
problem.
Vems felet än är så är varje misslyckad hantering kostsamt för Tjörns kommun
såväl kortsiktigt i förlorade arbetstillfällen som långsiktigt i förlorad goodwill.
Inom den senaste tiden har jag som politiker fått ta del av klagomål från ett antal
missnöjda företagare. I en interpellation från 2012 nämnde jag namn på drabbade
företagare då 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen tyckte detta var olämpligt
väljer jag denna gång att inte namnge företagen: (listan kan tyvärr göras längre):
1.
2.
3.

XXXX
YYYY
ZZZZ

Mina frågor blir med beskriven bakgrund till Kommunalrådet Martin Johansen
följande:
Justerandes sign
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Finns det något systematiskt juridiskt fel begånget av Tjörns kommun
gentemot företagen på Tjörn?

Finns det något systematiskt moraliskt fel begånget av Tjörns kommun
gentemot företagen på Tjörn?

Vad kan Tjörns kommun lära för framtiden i hanteringen av
Näringslivsfrågor utifrån dessa erfarenheter?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

26 [40]

KF § 236
Dnr 2013/392-167

Anmälan av motion framställd av Gunilla Nordberg (S) om
Ständiga förbättringar av säkerhetsarbetet
Ärendebeskrivning
En motion är inlämnad av Gunilla Nordberg (S) enligt följande:
” Tjörns kommun har certifierat sig som en Säker och trygg kommun något som
vi Socialdemokrater aktivt har bidraget till. En förutsättning för att arbetet skall
bli framgångsrikt är att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt säkerhetsarbete.
Ett antal områden upplever våra medborgare som otrygga och där mer behöver
göras för att höja ribban i vårt säkerhetsarbete. GC-vägar, otrygga skolskjutsar,
en dålig reservfärja ”Hakefjord”, avsaknad av nattvandrare på Tjörn är bara
några av de punkter som omgående måste utreddas och åtgärder vidtas.
Samtidigt upplevs en del av vårt säkerhetsarbete lite för byråkratiskt och snarare
drar ett löjes skimmer över verksamheten. Ett sådant område är det låsta
kommunhuset med de onödigt krångliga inpasseringsreglerna.
Med bakgrund av ovanstående vill vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vilka GCvägar som har högst prioritet ur en säkerhetssynpunkt.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Tjörn
skall kunna bli en drogfri kommun.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som
kan göras för att höja säkerheten vid våra skolbarns resor till och från skolan.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som
kan göras för att höja säkerheten i kommunens färjetrafik.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra åtgärder för att få igång en
”Nattvandrare” verksamhet på Tjörn.
Att
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast se över lås och
inpasseringsrutiner i kommunhuset i syfte att skapa ett för alla medborgare
”öppet” hus.
Att
till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sina åtgärder och
utredningar senast under september månad 2014.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får framställas och remitterar den till kommunstyrelsen.
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KF § 237
Dnr 2013/402-732

Anmälan av motion framställd av Benny Andersson (S) och
Robert Johansson (MP) om införande av ny tjänst inom
hemtjänsten E.V.A.A
Ärendebeskrivning
”En motion är inlämnad av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
enligt följande:
” Bakgrund:
I undertecknande partiers budgetförslag inför 2014 var ett av förslagen en
satsning på en ny tjänst som vi valt att kalla: Eget Val Av Aktivitet, E.V.A.A.
förslaget bygger på att man skulle tilldela alla hemtjänstvårdtagare en timma i
veckan som de fritt kan välja val av aktivitet utan prövning. Det finns för en
människa många vardagliga sysselsättningar som man vant sig vid under ett helt
liv, många av dessa blir omöjliga när man blir beroende av hjälp. Att inte kunna
åka till en affär för att köpa en present till ett barnbarn eller kunna unna sig lyxen
av att äta en god lunch på restaurang är ett hinder i att leva sitt liv fullt ut med
alla sinnen. E.V.A.A. tjänsten ska innehålla möjligheten till att t.ex. kunna göra
en planerad och efterlängtad gemensam utflykt med en vän, besöka ett köpcenter
eller vad det nu kan vara för önskemål man har för att känna att man lever efter
eget val med alla sinnen!
Tjänsten ska i vårt förslag göras av ordinarie personal inom våra särskilda
boenden. Detta möjliggör att ingen ska behöva arbeta deltid mot sin vilja utan
underlag för heltid möjliggörs genom detta. Genom E.V.A.A. blir även yrket mer
omväxlande och stimulerande, ger energi, vilket stärker kommunen som en
attraktiv arbetsgivare. Ytterligare vinst blir som vi ser det att den dag man flyttar
in på ett särskilt boende så har man genom sin ”Fadderpersonal” som man nu
känner väl, en god grundtrygghet, inte minst viktigt del för alla berörda parter.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar vi undertecknande partier att
kommunstyrelsen ges i uppdrag,
Att: socialnämnden ges i uppdrag att utreda hur införandet av E.V.A.A. snarast
kan införas.
Att: utredningen även ska innehålla de ekonomiska konsekvenser som förslaget
innebär”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får framställas och remitteras till kommunstyrelsen.
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KF § 238
Dnr 2013/374-023

Entledigande av Torgny Larsson (S), kommunrevisor, revisor i
Tjörns Måltids AB och revisorsuppleant i Tjörns Hamnar AB
Ärendebeskrivning
Torgny Larsson (S), har begärt entledigande från sitt uppdrag kommunrevisor,
revisor i Tjörns Måltids AB och revisorsuppleant i Tjörns Hamnar AB.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Torgny Larsson (S) från sitt uppdrag som kommunrevisor,
revisorsuppleant i Tjörns Måltids AB samt revisor i Tjörns Hamnar AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

29 [40]

KF § 239
Dnr 2013/390-023

Entledigande av suppleant i Stiftelsen Tjörns Ishall och ersättare
i kultur- och fritidsnämnden (S)
Ärendebeskrivning
Erling Alsin (S), har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Stiftelsen Tjörns Ishall och ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Erling Alsin (S) från sitt uppdrag som suppleant i Stiftelsen Tjörns
ishall och som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

30 [40]

KF § 240
Dnr 2013/404-023

Entledigande av Bo Isaksson (S), ersättare i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Bo Isaksson (S), har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Bo Isaksson (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
och expediera beslutet till Länsstyrelsen för ny räkning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

31 [40]

KF § 241
Dnr 2013/412-023

Entledigande av Anna Bjelvenkrantz (KD), ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Anna Bjelvenkrantz (KD), har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Anna Bjelvenkrantz (KD) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

KF § 242
Dnr 2013/374-023

Val av kommunrevisor (S)
Ärendebeskrivning
Torgny Larsson (S), har entledigats från sitt uppdrag som kommunrevisor.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Erling Alsin (S) till ny kommunrevisor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32 [40]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

KF § 243
Dnr 2013/374-023

Val av revisor i Tjörns Måltids AB (S)
Ärendebeskrivning
Torgny Larsson (S), har entledigats från sitt uppdrag som revisor i Tjörns
Måltids AB.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Erling Alsin (S) till ny revisor i Tjörns Måltids AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33 [40]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

34 [40]

KF § 244
Dnr 2013/374-023

Val av revisorsersättare i Tjörns Hamnar AB (S)
Ärendebeskrivning
Torgny Larsson (S), har entledigats från sitt uppdrag som revisorsuppleant i
Tjörns Hamnar AB.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Erling Alsin (S) till ny revisorsuppleant i Tjörns Hamnar AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

35 [40]

KF § 245
Dnr 2013/390-023

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)
Ärendebeskrivning
Erling Alsin (S), har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Lisbeth Eriksson (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

36 [40]

KF § 246
Dnr 2013/335-111

Val av suppleant Tjörns Måltids AB efter Björn Sporrong (S)
Ärendebeskrivning
Björn Sporrong (S) som tidigare var vald till suppleant utsågs till 2:e vice
ordförande i Tjörns Måltids AB vid kommunfullmäktiges möte den 24 oktober, §
216.
Fyllnadsval ska därför ske.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Johan Sjöberg (S) till ny suppleant i Tjörns
Måltids AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

37 [40]

KF § 247
Dnr 2013/418-111

Val av ersättare (KD) i barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Anna Bjelvenkrantz (KD) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Therese Lorentsson (KD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

38 [40]

KF § 248
Dnr 2011/457-222

Svar på motion om nya regler för att stimulera byggandet av
passivhus
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) yrkas
att kommunfullmäktige beslutar:
”- uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram förslag på nya riktlinjer
som kan stimulera tillkomsten av nya bostäder enligt Passivhusteknik anpassat
för Tjörns kommun.
-att riktlinjerna presenteras senast på kommunfullmäktige i april månad 2012.”
Ärendets tidigare behandling
SBN 2013-03-06, § 34.
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 212.
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkanden
Benny Andersson (S) och Emilio Cotroneo (V) yrkar bifall till motionen.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot
bifallsyrkandet till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag- att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag- att avslå motionen, röstar ja och de som röstar i
enlighet med motionens yrkanden röstar nej. Röstningen utfaller med 18 jaröster, 15 nej-röster och 2 avstår. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen.
Reservation
(S), (MP) och (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

39 [40]

KF § 249
Dnr 2012/341-027

Svar på motion om utbildning av ledamöterna i bolagsstyrelserna
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Halldin (S) yrkas att kommunfullmäktige
beslutar:
”- Att en utbildning snarast anordnas för våra politiskt tillsatta ledamöter i
Tjörns kommunala bolag.
Att utbildningen ger grunder i aktiebolagslagen.
Att där så behövs kompletterande utbildning av bolagens styrelse
ordföranden i ekonomi anordnas.
Att utbildningen anordnas skyndsamt.
Att tills utbildningen ordnads våra styrelseledamöter ges stöd och hjälp att
klara sina uppdrag.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Kommunstyrelsen 2013-11-07, § 192.
Yrkanden
Benny Halldin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Ge i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett utbildningsprogram för
kommande mandatperiod som ska omfatta både nämndledamöter men även de
politiska ledamöterna i de kommunala bolagens styrelser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-21

40 [40]

KF § 250
Dnr 2013/419-006

Avslut av sammanträdet och hantering av resterande ärenden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Avsluta sammanträdet 22.55
2. Resterande ärenden på föredragningslistan hanteras vid kommande
sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-11-21

Ledamöter
närv tjg

1

Återremiss delårsrapp

Återrem avfallsföreskrifter

VA-taxa

§ 221

§ 228

§ 229

närv ej tjg x
ej närv

–

1 (4)

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

1

2. Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

1

3. Håkan Bergstam

(m)

1

1

1

1

4. Mikael Andersson

(m)

1

1

1

5. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

1

1

6. Katarina Leone

(m)

1

1

1

1

7. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8. Inger Forsberg Bergstam

1 tom § 230

Nej

1

(m)
9. Ulla-Britt Elkan

(m)

Ingela Wastegård

(m)

-

Henrik Bergeld

(m)

-

Håkan Norrhamn

(m)

-

Udo Büchel

(m)

-

Eivor Gustavsson

(m)

-

10. Henry Hermansson (c)

1

11. Mats Kristensson

(c)

-

Inga Olsson

(c)

-

Olof Kjellström

(c)

-

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

-

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

Anders Wernesten

(fp)

1

Anette Wallin

(fp)

-

Daniel Hjerpe

(fp)

-

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

20. Roland Flyckt

(kd)

1

Berne Petersson

(kd)

-

Kent Kihlberg

(kd)

-

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

1

1

1 tom § 232

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-11-21

Ledamöter

närv tjg

1

Återremiss delårsrapp

Återrem avfallsföreskrifter

VA-taxa

§ 221

§ 228

§ 229

närv ej tjg x
ej närv

—

2 (4)

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

1

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

1

1

25. Robert Bull

(s)

1

1

1

1

26. Alma Nilsson

(s)

1

1

1

1

27. Claes Jansson

(s)

1

1

1

1

28. Isabell Eriksson

(s)

-

29. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

30. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

1

31. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

32. Hans Strandberg

(s)

-

33. Mona-Lisa Dahlberg (s)

-

1

1

1

Leif Göbel

(s)

-

Christer Olofsson

(s)

1

Anette Johansson

(s)

-

Christer Tegemo

(s)

-

Bo Isaksson

(s)

-

Lars-Göran Lundkwist (s)

-

Cecilia Månfagre

(s)

1

1

1

1

(v)

1

1

1

1

1

1

1

34. Emilio Cotroneo
Vakant

(v)

35. Robert Johansson

(mp)

-

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

Jan-Eric Etander

(mp)

-

Marita Nyström

(mp)

-

37. Gösta Andersson

(sb)

1

1

1

1

38. Marianne Olsson

(sb)

1

1

1

1

Mikael Berntsson

(sb)

-

Annika Andersson

(sb)

-

1

1

1

39. Lars Carlsson
(ka)
40. Ammi Henriksson fd (ka)
(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

1

(numera M)

-

Maria Fogelgren

-

41. Thord Jansson
Summa:

(sd)

1

37

1

22

15

22

1

1

15

23

14

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-11-21

Ledamöter
närv tjg

1

Motion passivhus
§ 248

närv ej tjg x
ej närv

–

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

2. Yvonne Andersson

(m)

1

1

3. Håkan Bergstam

(m)

1

4. Mikael Andersson

(m)

5. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

6. Katarina Leone

(m)

1

1

7. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

1

1

8. Inger Forsberg Bergstam

Nej

Avst

1

1 tom § 230

(m)
9. Ulla-Britt Elkan

(m)

Ingela Wastegård

(m)

-

Henrik Bergeld

(m)

-

Håkan Norrhamn

(m)

-

Udo Büchel

(m)

-

Eivor Gustavsson

(m)

-

10. Henry Hermansson (c)

1

11. Mats Kristensson

(c)

-

Inga Olsson

(c)

-

Olof Kjellström

(c)

-

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

-

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1
1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

3 (4)

1

Anders Wernesten

(fp)

1

Anette Wallin

(fp)

-

Daniel Hjerpe

(fp)

-

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

20. Roland Flyckt

(kd)

1

Berne Petersson

(kd)

-

Kent Kihlberg

(kd)

-

21. Benny Andersson

(s)

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

1

1 tom § 232

1

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-11-21

Ledamöter

närv tjg

1

Motion passivhus
§ 248

närv ej tjg x
ej närv

—

Ja

Nej

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

25. Robert Bull

(s)

1

1

26. Alma Nilsson

(s)

1

1

27. Claes Jansson

(s)

1

1

28. Isabell Eriksson

(s)

-

29. Benny Halldin

(s)

1

1

30. Rigmor Friis

(s)

1

1

31. Rikard Larsson

(s)

1

1

32. Hans Strandberg

(s)

-

33. Mona-Lisa Dahlberg (s)

-

Leif Göbel

(s)

-

Christer Olofsson

(s)

1

Anette Johansson

(s)

-

Christer Tegemo

(s)

-

Bo Isaksson

(s)

-

Lars-Göran Lundkwist (s)

-

Cecilia Månfagre

(s)

1

1

(v)

1

1

34. Emilio Cotroneo
Vakant

1

35. Robert Johansson

(mp)

-

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

Jan-Eric Etander

(mp)

-

Marita Nyström

(mp)

-

37. Gösta Andersson

(sb)

1

1

38. Marianne Olsson

(sb)

1

1

Mikael Berntsson

(sb)

-

Annika Andersson

(sb)

-

(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

1
-

Maria Fogelgren

-

Summa:

(sd)

1

-

(numera M)

41. Thord Jansson

Avst

(v)

39. Lars Carlsson
(ka)
40. Ammi Henriksson fd (ka)

1

1

35

4 (4)

1

18

15

2

Avst

Avst

