TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

1 [38]

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2013-03-21
Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30- 21.00

Beslutande

Förteckning enligt bilaga

Övriga närvarande

Johan Fritz, kommunchef
Jenny Broberg Kudryk, kommunsekreterare

Utses att justera

Yvonne Andersson (M) och Alma Nilsson (S).

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2 april, 2013 kl 16.30.

Paragrafer

47-75

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Jenny Broberg Kudryk

Ordförande

____________________________________________________________
Birgitta Adolfsson (FP)

Justerare

____________________________________________________________
Yvonne Andersson (M)
Alma Nilsson (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-03-21

Datum för
anslagets uppsättande

2013-04-02

Sista dag för överklagande
Datum för anslagets nedtagande 2013-04-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

____ _________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-21

2 [38]

KF § 47

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Yvonne Andersson (M) och Alma Nilsson (S) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen äger rum den 2:a april
kl 16.30.
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KF § 48

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
 Anmälan av interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Martin Johansen (FP) om VA-investeringar
 Anmälan av interpellation framställd av Benny Halldin (S) ställd till
Karl-Erik Persson (M) om underhållet av VA
 Entledigande av Maria Hult (C), ersättare i kommunfullmäktige samt
ledamot i socialnämnden
 Entledigande Udo Buchel (M), ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
 Entledigande av Caroline Opsahl (M), ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
 Val av ledamot i socialnämnden (C)
 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (M)
 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (M)
 Val av ersättare i kommunstyrelsen (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 [38]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-21

4 [38]

KF § 49
Dnr. 2010/44-212

Antagande ÖP 2013
Bakgrund
Tjörns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13.
Arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörn påbörjades i mars 2010.
Uppdraget har samordnats av planarkitekt Tinna Harling. Projektansvarig är
kommunchef Bo Svensson. En arbetsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar samt Tjörns Bostads AB har deltagit i arbetet.
Tidigare beslut
2009-08-03 gav samhällsbyggnadsnämnden planavdelningen i uppdrag att
utarbeta en vindbruksplan för Tjörn. Denna vindbruksplan var en
underlagsrapport till Översiktsplan 2013 och samråddes parallellt med samrådet
för översiktsplanen. Huvuddragen av vindbruksplanen var inarbetade i
översiktsplanen under samrådet.
2011-02-10 § 43 fastställde Kommunstyrelsen en strukturbild, med tillhörande
definitioner samt ett inriktningsmål för bostads- och befolkningsutveckling
inför det fortsatta arbetet med översiktsplanen.
2011-05-12 § 109 beslutade Kommunstyrelsen att samråd skall ske över
rubricerad översiktsplan enligt plan- och bygglagen.
2011-08-23 - 2011-10-18 har planen varit föremål för samråd. Under samrådet
pågick en bred dialogprocess enligt det politiska beslutet att arbeta utefter den
så kallade cultural planning metoden, vilket resulterat i att ett antal
”medborgarnas strategier” har arbetats in i Översiktsplan 2013.
Med anledning av synpunkter på vindbruksplanen föreslogs att denna som
separat handling ska utgå och att i stället en Energibruksplan ska tas fram som
ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2013.
2012-05-31 § 118 beslöt kommunstyrelsen att ställa ut översiktsplanen. Till
utställningen har Vindbruksplanen utgått som separat handling. Regler och
rekommendationer angående vindbruk har inarbetats i planhandlingarna för
Översiktsplan 2013. Utställningstiden pågick 2012-06-28 - 2012-09-15.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2012-03-07, § 41.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Anders G Högmark (M) yrkar bifall till förslaget.
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) yrkar återremiss av ärendet
med följande motivering:
Justerandes sign
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”Att komplettering skall göras där formuleringen av kommunens vision för
fler hyresrätter tydligt skall inarbetas, minst en tredjedel av bostäder i ny
detaljplan skall vara hyresrätter.
Att den utlovade Energibruksplanen skall kompletteras till ÖP-handlingarna
innan den kan antas av kommunfullmäktige.
Att skrivningen angående fritidshus på norra Tjörn ändras till en generösare
skrivning som uppmuntrar fortsatt permanentning av fritidshus.”

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Den som röstar för att ärendet ska avgöras
idag röstar ja och den som röstar i enlighet med yrkandet om återremiss röstar
nej. Omröstningen utfaller med 22 ja-röster och 15 nej-röster. Dessa redovisas i
särskild bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet med följande motivering:
 Att komplettering skall göras där formuleringen av kommunens vision för
fler hyresrätter tydligt skall inarbetas, minst en tredjedel av bostäder i ny
detaljplan skall vara hyresrätter.
 Att den utlovade Energibruksplanen skall kompletteras till ÖPhandlingarna innan den kan antas av kommunfullmäktige.
 Att skrivningen angående fritidshus på norra Tjörn ändras till en
generösare skrivning som uppmuntrar fortsatt permanentning av fritidshus.
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KF § 50
Dnr 2013/74-170

Tillägg samt information om justering av räddningstjänstens
taxor 2013
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstens taxa indexregleras årligen enligt SCB index KPI enligt
tidigare beslut.
Behov finns nu att göra ett tillägg till den nuvarande taxan för administrativt
stöd samt utbildning.
Yrkanden
Lars Karlsson (KA) yrkar återremiss av ärendet för att tydliggöra taxan som
bland annat finns på sidan 3.
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till yrkandet om återremiss.
Claes Jansson (S) yrkar att ändringen görs att ”Index” ändras till att vara
=1,4% istället för att stå KPI i handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Återremittera ärendet för tydliggörande av taxan.
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KF § 51
Dnr. 2011/501-531

Svar på motion om åtgärder för en bättre trafiksituation över
Tjörnbroarna
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har lämnat in en motion om
åtgärder för en bättre trafiksituation över Tjörnbroarna med följande yrkanden:
”Tjörnbroarna har sedan länge nått sin kapacitetsgräns när det gäller att svälja
trafikmängden under högtrafikspersioder. Vad detta lett till är vi nog många
som upplevt i form av långa köer med oberäkneliga restider.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på:
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdrag
Att snarast tillsätta en utredning för att belysa ovan nämnda frågeställningar
Att våren 2012 ange ett tidsperspektiv för utredningen samt,
Att senast under 2013 till kommunfullmäktige redovisa utredningens resultat.”
Inkomna yttranden
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt samhällsbyggnadsnämnden har
inkommit med yttranden över motionen.
Majoritetsgruppen har besvarat motionen i skrivelse 2013-02-28.
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2011-12-15, § 173.
Samhällsbyggnadsnämnden 2012-04-18, § 89.
Kommunfullmäktige 2012-09-20, § 155.
Kommunstyrelsen 2013-03-07, § 43.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Azar Hedemalm (MP) och Benny Andersson samt Nils Lackfors, båda (S)
yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut- anse motionen
besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Anse motionen besvarad.
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Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S), (MP) och (V)
reserverar sig mot beslutet.
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KF § 52
Dnr. 2012/392-028

Svar på motion om avskaffande av förmånsbilar
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) har framställt en motion med
följande yrkanden:
”Att en omförhandling av de anställningsavtal som innefattar fri bil för de
anställda inom koncernen Tjörns kommun.
Att omförhandlingen görs skyndsamt och allra senast bör vara klar före
årsskiftet.”
Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige 12-11-22, § 205.
Kommunstyrelsen 2013-03-07, § 44.
Yttranden
Den politiska majoriteten har inkommit med svar på motionen i skrivelse 201302-28.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget till beslut- att avslå
motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen i sin helhet.
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KF § 53
Dnr. 2013/43-344

Beslut om verksamhetsområde för VA inom Nordviks gärde, del
av Skärhamn
Ärendebeskrivning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom
fastighetsbetckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten.
Verksamhetsområdet innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för
vattenleverans och omhändertagande av spill- och dagvatten inom detta område
enligt Lagen om allmänna vattentjänster.
I Nordviks gärde berörs 2 fastigheter av beslutet.
Tjänsteutlåtande
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2013-01-15.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-01-29, § 19.
Kommunstyrelsen 2013-03-07, § 45.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom Nordviks
gärde, del av Skärhamn.
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KF § 54
Dnr. 2013/36-759

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enl 4
kap 1 § SoL och 9§ LSS kv 4, 2012
Ärendebeskrivning
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till Socialstyrelsen
om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på
motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts
på nytt inom tre månader. Rapport inlämnad till socialstyrelsen redovisades
under mötet.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden 2013-01-30, § 11.
Kommunstyrelsen 2013-03-07, § 46.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Lägga rapporten till handlingarna.
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KF § 55
Dnr. 2012/452-107

Omstrukturering av Renova AB
Bakgrund
Ägarrådet till Renova har tillsatt en arbetsgrupp i syfte att utarbeta nya
styrdokument för bolaget. Under arbetets gång har även lagligheten av att
kommunerna ger bolaget direkt i uppdrag att utföra tjänster aktualiserats.
Utredningen har resulterat i föreliggande förslag till omstrukturering av
Renova och nya styrdokument.
Ärendet
Ägarrådet till Renova AB tillsatte i december 2009 en arbetsgrupp med
tjänstemän från ägarkommunerna med uppdrag att ta fram nya uppdaterade
bolagsdokument rörande Renova AB. Frågan om lagligheten av
direkttilldelning till eget bolag blev succesivt alltmer aktuell, bland annat
genom den så kallade Sysavdomen.
Den hittillsvarande ordningen där ägarkommunerna direkttilldelar Renova AB
uppdraget att förbränna hushållsavfall får anses juridiskt tveksam utifrån
Renovas nuvarande struktur och en förändring är därför nödvändig.
Aktieägaravtalet för Renova AB, där kommunerna förbinder sig att leverera det
hushållsavfall som kommunerna i sina avfallsplaner bestämt ska förbrännas,
sades upp under 2011 till avtalstidens slut 2013-12-31, bland annat av Partille
kommun.
Målsättningen med omstruktureringen är, förutom laglighetsfrågan, en ökad
transparens, ökad tydlighet i gränssnittet mellan beställare och utförare samt en
bättre ekonomistyrning av kommunernas utförare av avfallstjänster.
Arbetsgruppen redovisade under våren 2012 tre alternativ för omstrukturering
av Renova AB. Alternativ 1 innebar att kommunerna upphandlar även
uppdraget att direkttilldela förbränning av hushållsavfall. Alternativ 2 innehöll
en uppdelning av Renova AB så att energiåtervinning genom förbränning från
hushållen direkttilldelas ett moderbolag. Alternativ 3 innehöll fortsatt
samverkan i kommunalförbundsform.
Arbetsgruppens förslag till ägarrådet, som redovisas i tjänsteutlåtande från
stadsledningskontoret i Göteborg, var att omstrukturera Renova AB genom att
bilda två dotterbolag enligt alternativ 2. Genom denna omstrukturering avskiljs
den konkurrensutsatta delen av verksamheten från den direkttilldelade delen av
det kommunala avfallsuppdraget. Alternativet underlättar en öppen och
transparent redovisning av kostnader och intäkter i moderbolaget och
möjliggör ett tydligare gränssnitt mellan beställare och utförare. Genom denna
omstrukturering avskiljs den konkurrensutsatta delen av verksamheten, både
Justerandes sign
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verksamhetsavfall och det kommunerna upphandlar som Renova AB vinner
anbud på, från den direkttilldelade delen av det kommunala avfallsuppdraget.
Ägarrådet beslöt den 5 december 2012 att rekommendera kommunerna att fatta
beslut enligt förslaget från arbetsgruppen, dvs beslut enligt alternativ 2.
I samband med omstruktureringen kan kommunerna välja om det är något mer,
utöver energiåtervinning genom förbränning av hushållsavfall, som ska
direkttilldelas Renova AB.
Resterande del av kommunernas avfallshantering kommer respektive kommun
fortsätta att hantera på samma sätt som idag, genom egen regi eller genom
upphandling. Föreslagen struktur ger möjlighet att direkttilldela fler delar i
avfallshanteringen senare, om så önskas.
I samband med omstruktureringen föreslås även prissättningsmodellen
utvecklas, utifrån den nya organisationsstrukturen och för att åstadkomma
transparens i ekonomiredovisningen. Enligt förslaget ska en gemensam
beställarroll inkluderande beställning, uppföljning och analys kopplad till
gemensamma direkttilldelade uppdrag och den regionala avfallsplanen, A2020,
stärkas och vidareutvecklas under 2013.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-02-07, § 22.
Kommunfullmäktige 2013-02-21, § 26- beslut om bordläggning.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bordläggning av ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
Bordlägga ärendet.
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KF § 56
Dnr. 2013/46-868

Svar på interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Benny Halldin (S) om ekonomiskt stöd till
Nordiska Akvarellmuseet
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation till Martin Johansen (FP)
enligt följande:
” Bakgrund,
Än en gång råder oklarhet kring hur kontrakt tecknas och hur utbetalningar
sker från kommunen.
Årligen ger kommunen Nordiska Akvarellmuseet ett bidrag på 2 300 000
kronor i detta ingår att kommunen får diverse motprestationer som exempelvis
fria årskort för sin personal.
Trots denna sedan länge inarbetade praxis förklarades överdraget av
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för 2012 bland annat med en
utbetalning på 80 000 kronor till Akvarellmuseet för årskort.
Inför budgeten 2013 svarar du som kommunstyrelsens ordförande att
kostnaden för årskort ingår i anslaget om 2 300 000 kronor och skall inte tas
upp i budgeten.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Under vilka år betalade Tjörns kommun 80 000 kronor till Nordiska
Akvarellmuseet för årskorten?
2. Vilket avtal ligger till grund för detta extra anslag?
3. Vem eller vilken instans godkände detta extra anslag till Nordiska
Akvarellmuseet?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Benny Halldin (S) har till mig lämnat in en interpellation om ekonomiskt stöd
till Nordiska Akvarellmuseet med följande lydelse:
Bakgrund,
Interpellanten skriver i sin interpellation att ”Än en gång råder oklarhet kring
hur kontrakt tecknas och hur utbetalningar sker från kommunen.
Årligen ger kommunen Nordiska Akvarellmuseet ett bidrag på 2 300 000
kronor i detta ingår att kommunen får diverse motprestationer som exempelvis
fria årskort för sin personal.
Trots denna sedan länge inarbetade praxis förklarades överdraget av
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för 2012 bland annat med en
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utbetalning på 80 000 kronor till Akvarellmuseet för årskort. ”
Benny Halldin hänvisar till ett avtal där ”Årligen ger kommunen Nordiska
Akvarellmuseet ett bidrag på 2 300 000 kronor i detta ingår att kommunen får
diverse motprestationer som exempelvis fria årskort för sin personal.”
Svar,
Något sådant avtal som interpellanten hänvisar till finns ej men under 2000talet har politiker och anställda i Tjörns kommun ändå erhållit årskort från
museet. Det stämmer inte som påstås om att jag uttalat att kostnaden för årskort
ingår i anslaget om 2 300 000 kronor. Jag sa endast att det inte finns en särskild
budgetpost för årskorten.
Detta gällde fram till 2008 då Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslöt
om ett förstärkt stöd till akvarellmuseet med 200 000 kr samt ytterligare
500 000 kr från och med år 2009.
Med detta sänktes också årskortsavgiften från 160 kr/ år till 60 kr/ år. Syftet
med detta var enligt regionen dels den demokratiska aspekten, att fler skulle
kunna besöka museet då priset sänktes samt att alla yngre upp till 26 år skulle
ha fri entré till museet. Kommunen förutsattes då även kunna bidra.
Med anledning av detta träffade år 2009 kommunchefen en uppgörelse med
Nordiska Akvarellmuseet om att till anställda och politiker inköpa ca 1100
årskort till en kostnad av 70 000 kr och senare från år 2012 med 80 000 kr
eftersom priset för korten höjts från 60 kr till 80 kr st.
Kommunchefens syfte med denna överenskommelse var att kommunen ger
uppskattning till personalen i form av ett årskort på Akvarellmuseet för ett väl
genomfört uppdrag samtidigt som då det utökade stödet från regionen på
700 000 kr/ år skulle gynna Tjörnborna, framförallt med fokus på de yngre
besökarna.
Med det anser jag interpellationen besvarad.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
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KF § 57
Dnr. 2013/47-003

Svar på interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Benny Halldin (S) angående kommunfullmäktiges
arbetsordning
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation till Martin Johansen (FP)
enligt följande:
” Bakgrund,
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ där
medborgarnas valda representanter skall ges möjlighet att framföra sina åsikter
och också öppet granska majoritetens förvaltning av kommunen.
För att arbetet i kommunfullmäktige skall kunna bedrivas på ett konstruktivt
sätt är det viktigt att man följer gemensamma och tydliga arbetsformer. Tjörns
kommun antog i största enighet en ny arbetsordning för kommunfullmäktige
den 27 december 2011.
I arbetsordningen § 35 står det att ” Interpellation bör besvaras senast under
det sammanträdet som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.”
I arbetsordningen § 36 står det att ”En fråga som lämnats in sju dagar före
sammanträdet bör besvaras på sammanträdet.”
Denna arbetsordning kompletterades med överenskommelser, på
kommunfullmäktige presidiets initiativ, mellan partiernas gruppledare. Detta
skedde den 28 maj inför budgetsammanträdet 14 juni 2012.
I mötet den 28 maj med samtliga gruppledare och kommunfullmäktiges
presidie, närvarande totalt 15 personer, beslöts enhälligt hur debattreglerna för
kommunfullmäktiges budgetmöte den 14 juni 2012 skulle vara.
I ett mail från kommunsekreteraren den 8 juni får vi läsa följande ” TILLÄGG
120608: På grund av oenigheter är nu överenskommelsen bruten och gäller
inte för sammanträdet”.
Då kommunfullmäktiges ordförande vägrat att besvara mina frågor ställer jag
dem nu till dig som högste politiskt ansvarige politiker för majoriteten.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1.
2.
3.
4.
vill?”
Justerandes sign

Hur tolkar du § 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning?
Hur tolkar du § 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning?
Hur ser du på ingångna avtal?
Är det enligt dig fritt att bryta en överenskommelse när och hur man
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Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Bakgrund,
Benny Halldin har ställt en interpellation till undertecknad angående
kommunfullmäktiges arbetsordning. Interpellanten exemplifierar sina frågor
med bland annat en gruppledarträff inför budgetdebatten 2012.
Svar,
Svaren på frågorna ett och två avseende kommunfullmäktiges arbetsordning §
35 & 36 är som följer.
Formuleringarna är som följer:
”Interpellation bör besvaras senast under det sammanträdet som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes” (§35)
”En enkel fråga som lämnas in sju dagar före sammanträdet bör besvaras på
sammanträdet” (§36)
När det gäller kommunfullmäktiges arbetsordning på dessa punkter läser jag
dem som de är skrivna och beslutade. Jag finner inte att det lämnas något
utrymme för tolkning utan de är tydliga i sitt ”bör”.
Avseende fråga tre och fyra så väljer jag att svara på följande sätt. Du
exemplifierar din fråga med de diskussioner som var inför budgetdebatten i juni
2012. Generellt tycker jag att den typen av frågor hanteras bäst i form av
regelbundna gruppledarträffar av det slag som kommunfullmäktiges presidium
nu arrangerar. Jag tror vidare att en fråga av den typ du refererar till kan må
bäst av ett visst mått av eftertanke före beslut vilket det vid detta tillfälle ej
fanns tidsmässigt utrymme för.
Med det anser jag interpellationen besvarad.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 58
Dnr. 2013/56-231

Svar på interpellation ställd till Martin Johansen (FP)
framställd av Nils Lackfors (S) angående kommunens styrning
mot en differentierad bostadsbyggnation på Tjörn
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har lämnat in en interpellation enligt följande:
” Bakgrund
Under de senaste decennierna har tillskottet av nya bostäder på Tjörn främst
skett i form av fristående småhus och bostäder i havsnära områden, varav i
några områden en stor andel försäljs till personer som inte är skattebetalare i
kommunen. En omvandling av åretruntbostäder till sommarbostäder pågår
också i våra skärgårdssamhällen. Under 2012 föddes drygt 100 barn på Tjörn
mot som mest under det senaste decenniet ca 180 barn per år. Ur ett
kommunalt ekonomisk perspektiv, avseende statsbidrag, effektivt
resursutnyttjande av våra skollokaler och personal, framtida skatteintäkter är
det för kommunen av yttersta vikt att barnfamiljer stannar och tillkommer som
nyinflyttade till kommunen. Det är också viktigt att det finns en tillräcklig stor
omsättning på bostadsmarknaden som blir möjligt med fler alternativa
boendeformer och alternativ storlekar på bostäderna inom kommunen för att
tillfredsställa behov i livets olika skeden, inte minst för unga och äldre.
Den översiktplan som under året ska antas pekar ut i vilka områden
bostadsbyggnation är lämplig. Eftersom ett bostadsförsörjningsprogram ännu
inte är klart och flera detaljplaner nu är antagna och kan realiseras, med
byggnation kommande år, är det intressant att belysa hur kommunen de
närmaste åren styr bostadsbyggnationen.
1.
Hur avser kommunen styra byggnationen via Tjörns Bostads AB, och
att privata exploatörer, via avtal aktivt bidrager till en differentierad byggnation
av bostäder på Tjörn, avseende bostädernas storlek, fristående småhus, parhus,
radhus, lägenheter och olika upplåterformer såsom friköpt, bostadrätter,
ägarlägenheter och hyreslägenheter?
2.
Vad är ur kommunens perspektiv en lämplig fördelning avseende
bostadsstorlek och upplåtelseformer, för de kommande årens nybyggnation av
bostäder?”
Martin Johansen (FP) svarar enligt följande:
” Först, och avgjort viktigast, är det bostadsförsörjningsprogram som nu är
under framtagande. Med hjälp av detta kommer vi få ett mycket bättre underlag
för de politiska beslut vi fattar avseende den framtida utvecklingen av bostäder
på Tjörn. Både avseende vilka typer av planer som bör prioriteras samt
fördelningen av olika upplåtelseformer. Med detta som bakgrund så är det svårt
att svara på dina fördelningsfrågor utan jag får be att återkomma. Jag tycker
också att man kan kosta på sig att konstatera att Tjörn för några år sedan befann
Justerandes sign
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sig i en situation då det i princip inte fanns några planer alls och att politiken då
prioriterade byggande generellt utan att styra så hårt vad och i vilken form är
ganska lätt att förstå.
När vi sedan har dessa fakta så ska kommunen verka för att styra
upplåtelseformen via exploateringsavtalen och typen av bostäder via
detaljplaner.
Med det anser jag interpellationen besvarad.”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.

Justerandes sign
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KF § 59
Dnr. 2013/89-613

Anmälan av motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert
Johansson (MP) om att ”inför avgiftsfri kommunal kulturskola
för alla barn på Tjörn”
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) har lämnat in en motion enligt
följande:
”Inför avgiftsfri kommunal kulturskola för alla barn på Tjörn.
Enligt Statens folkhälsoinstitut växte år 2010 så många som 244 barn på Tjörn
upp i ”ekonomiskt utsatta” familjer. Majoriteten i Tjörns kommunfullmäktige
har tidigare avslagit vår begäran att kartlägga barnfattigdomen samt utarbeta ett
handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den.
Samtidigt har samma majoritet på Tjörn tagit ett antal beslut som snarare
försvårat än förenklat för ekonomiskt utsatta familjer. Då vi inte fått gehör för
speciellt riktade åtgärder återstår nu bara generella åtgärder för att undanröja
ekonomiska hinder för våra barnfamiljer. Därför kommer vi i ett antal motioner
succesivt själva försöka kartlägga och föreslå åtgärder för att undanröja olika
ekonomiska hinder för utsatta barn.
För en kommun som Tjörn är det av yttersta vikt att alla barn bereds möjlighet
att lära sig och utöva de kulturformer som man vill. I dag kostar det ett 500
kronor att låta sina barn gå i kulturskolan. Denna avgift kan för ekonomiskt
välbeställda familjer anses som låg. För den allt större gruppen med familjer
som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden så kan kostnaden innebära att
man avstår att ge sina barn denna viktiga möjlighet.
Tjörns kommun arbetar har ju också en ambition att arbeta efter FN:s
barnkonvention. Det innebär bland annat att vi arbetar för att alla barn och
unga ska ha rätt att få ta del av och själva göra konst och kultur i form av till
exempel musik, teater, dans, film och litteratur.
Med bakgrund av ovanstående yrkas följande:
Att
kommunfullmäktige snarast beslutar om att införa en grattis kommunal
kulturskola för alla barn och ungdomar på Tjörn.
Att
detta införs senast i och med höstterminen 2013.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och remitterar den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KF § 60
Dnr. 2013/90-811

Anmälan av motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert
Johansson (MP) om att ”inför gratis simskola för alla barn på
Tjörn”
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) har lämnat in en motion enligt
följande:
”Inför gratis simskola för alla barn på Tjörn.
Enligt Statens folkhälsoinstitut växte år 2010 så många som 244 barn på Tjörn
upp i ”ekonomiskt utsatta” familjer. Majoriteten i Tjörns kommunfullmäktige
har tidigare avslagit vår begäran att kartlägga barnfattigdomen samt utarbeta ett
handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den.
Samtidigt har samma majoritet på Tjörn tagit ett antal beslut som snarare
försvårat än förenklat för ekonomiskt utsatta familjer. Då vi inte fått gehör för
speciellt riktade åtgärder återstår nu bara generella åtgärder för att undanröja
ekonomiska hinder för våra barnfamiljer. Därför kommer vi i ett antal motioner
succesivt själva försöka kartlägga och föreslå åtgärder för att undanröja olika
ekonomiska hinder för utsatta barn.
För en kustkommun som Tjörn är det av yttersta vikt att alla barn är
simkunniga. I dag kostar det ett antal hundra att låta sina barn gå i simskolan.
Denna avgift kan för ekonomiskt välbeställda familjer anses som låg. För den
allt större gruppen med familjer som lever under ekonomiskt utsatta
förhållanden så kan kostnaden innebära att man avstår att ge sina barn denna
viktiga utbildning.
Tjörns kommun har certifierat sig som en trygg och säker kommun. Att
utveckla detta arbete för att ge alla våra ungdomar möjlighet att nå och
utveckla sina sim kunskaper borde vara en självklarhet.
Med bakgrund av ovanstående yrkas följande:
Att
kommunfullmäktige snarast beslutar om att införa en grattis simskola
för alla barn och ungdomar på Tjörn.
Att
denna avgiftfria simskola skall finnas både på sommar som vinter.
Att
detta införs senast i och med sommaren 2013.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och att den remitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KF § 61
Dnr. 2013/96-041

Anmälan av interpellation framställd av Benny Andersson (S)
ställd till Anders Wernesten (FP) om budget för TMAB
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till ordförande i Tjörns Miljö
AB Anders Wernesten (FP) enligt följande:
”Bakgrund,
Det visade sig under bokslutsdialogen i februari att TMAB ej har någon
fastställd budget för 2013, att ingen budget finns att finna på TMABs hemsida
sedan 2010!
På fråga under bokslutet om situationen är under kontroll på TMAB så svarade
du att du inte visste.
Med anledning av ovan blir mina frågeställningar följande:
1.
Varför finns det ingen antagen budget för TMAB 2013.
2.
På vilket sätt ges transparans i bolagets skötsel och drift för Tjörns
medborgare?
3.
Hur styrs bolaget utan budget?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och att den besvaras under kommande sammanträde.

Justerandes sign
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KF § 62
Dnr. 2013/97-300

Anmälan av interpellation framställd av Benny Andersson (S)
ställd till Martin Johansen (FP) om uppdrag kring VA
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (FP) enligt följande:
”Bakgrund,
Tjörns kommun har i särklass landets högsta VA-taxa. Detta beror både på de
höga akuta underhållskostnaderna och på de stora investeringar som
genomförts. Att dessa kostnader fått öka ohämmat beror på bristande politisk
styrning.
Den 6 september 2012 gav Kommunstyrelsen i uppdrag till
Samhällsbyggnadsförvaltningen att se över VA-verksamheten. Ur protokollet
kan man läsa:

Utan att Kommunstyrelsen fått ta del av någon efterfrågad översyn enligt
beslutet från den 6 september 2012 gavs den 7 mars 2013 ett nytt uppdrag till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att komma till rätta med VAverksamheten.
Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
1. Vem har det politiska ansvaret att se till att Kommunstyrelsens beslut
verkställs?
2. Vad har du som Kommunstyrelsens Ordförande gjort när du vid årsskiftet insåg
att den ovan nämnda översynen inte presenterades som enligt beslutet krävdes
och skulle presenteras enligt ett tidsbestämt datum?
3. Varför ger majoriteten ett nytt uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen
innan man följt upp verkställigheten av de gamla?
4. Vad anser du att hanteringen av detta beslut visar om den politiska styrningen
av VA-förvaltningen?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och att den besvaras vid kommande sammanträde.
Justerandes sign
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KF § 63
Dnr. 2013/100-346

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

I Tjörns kommuns preliminära resultat som fördrogs på bokslutsdialogen 20
februari 2013 kunde vi se utförda investeringar under 2012.
För att få en uppfattning om hur vi ekonomiskt styr och kontrollerar våra
investeringar skulle jag vilja ha svar kring 3 stora projekt som genomförs i vårt
VA-system under 2012.
De tre investeringar som jag vill ha svar på närmare är:
1. Överföringsledning Skärhamn Stockevik inklusive GC utfall 2012 28,2 MSEK
2. Veberga II
utfall 2012
7,3 MSEK
3. Tolleby Vattenverk
utfall 2012
4,5 MSEK



Justerandes sign

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande:
Vad är den förväntade total kostnaden för vart och en av de tre ovannämnda
investeringarna?
Hur stort var investeringsbeloppen i starttillstånden för vart och en av de tre
ovannämnda investeringarna?
Utdragsbestyrkande
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När godkändes eventuella överdrag för vart och en av de tre ovannämnda
investeringarna?
Vilken politisk instans har godkänt eventuella överdrag i vart och en av de tre
ovannämnda investeringarna?”

Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign
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KF § 64
Dnr. 2013/101-345

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

utfall 81 900 kronor
utfall 1 126 800 kronor

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

Justerandes sign

Vad var utfallet för de planerade underhållet för ledningsnätet 2012?
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Vad var utfallet för de akuta underhållet för ledningsnätet 2012?
När har vi en fungerande förebyggande underhållsplan för hela vårt VAsystem?”

Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 65
Dnr. 2013/70-023

Entledigande av Björn Holm (M), ledamot i kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Björn Holm (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Björn Holm (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 66
Dnr. 2013/80-023

Entledigande av Rigmor Friis (S), 2:e vice ordförande i Tjörns
Miljö AB
Ärendebeskrivning
Rigmor Friis (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 2:e vice
ordförande i Tjörns Miljö AB.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Rigmor Friis (S) från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i Tjörns
Miljö AB.
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KF § 67
Dnr. 2013/83-023

Entledigande av Fredrik Dahne (S), ersättare i kultur- och
fritidsnämnden samt suppleant i Tjörns Miljö AB
Ärendebeskrivning
Fredrik Dahne (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden samt som suppleant i Tjörns Miljö AB.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Fredrik Dahne (S) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden samt suppleant i Tjörns Miljö AB.
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KF § 68
Dnr. 2013/103-023

Entledigande av Maria Hult (C), ersättare i
kommunfullmäktige samt ledamot i socialnämnden
Ärendebeskrivning
Maria Hult (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Maria Hult (C) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
samt som ledamot i socialnämnden.
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KF § 69
Dnr. 2013/122-023

Entledigande Udo Buchel (M), ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Udo Buchel (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i barnoch utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Udo Buchel (M) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
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KF § 70
Dnr. 2013/123-023

Entledigande av Caroline Opsahl (M), ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Caroline Opsahl (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Entlediga Caroline Opsahl (M) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
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KF § 71
Dnr. 2013/87-111

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (SB)
Ärendebeskrivning
Urban Johansson (SB) som tidigare var ersättare i barn- och
utbildningsnämnden har valts till 1:e vice ordförande i samma nämnd.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Alexander Lorentsson Julin (SB) som ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34 [38]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-21

KF § 72
Dnr. 2013/87-111

Val av ledamot i kommunstyrelsen (FP)
Ärendebeskrivning
Björn Holm (M) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Fyllnadsval bör därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Anders Wernesten (FP) till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35 [38]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-21

KF § 73
Dnr. 2013/87-111

Val av ersättare i kommunstyrelsen (M)
Ärendebeskrivning
Anders Wernesten (FP), tidigare ersättare i kommunstyrelsen har valts till
ordinarie ledamot.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Inga-Lill Hast (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36 [38]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-21

KF § 74
Dnr. 2013/122-023

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (M)
Ärendebeskrivning
Udo Buchel (M) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Miia Vuolama (M) som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37 [38]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-21

38 [38]

KF § 75
Dnr. 2013/123-023

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (M)
Ärendebeskrivning
Caroline Opsahl (M) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Fyllnadsval ska därför ske.
Kommunfullmäktige beslutar
Utse Johanna Norrhamn (M) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-03-21

Ledamöter
närv tjg

1

närv ej tjg x
ej närv

–

ÖP 2013

Motion Tjörnbro

§ 49

§ 51

Ja

Nej

Avst

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

2. Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

3. Håkan Bergstam

(m)

-

4. Mikael Andersson

(m)

1

1

1

5. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

1

6. Katarina Leone

(m)

-

7. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

1

8. Inger Forsberg Bergstam
(m)

-

9. Ulla-Britt Elkan

-

(m)

Ingela Wastegård

(m)

1

Henrik Bergeld

(m)

-

Håkan Norrhamn

(m)

-

Udo Büchel

(m)

1

1

1

Eivor Gustavsson

(m)

1

1

1

10. Henry Hermansson (c)

1

1

1

11. Mats Kristensson

(c)

1

1

1

Maria Hult

(c)

-

Inga Olsson

(c)

X

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

Anders Wernesten

(fp)

-

Anette Wallin

(fp)

-

Daniel Hjerpe

(fp)

-

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

20. Roland Flyckt

(kd)

Berne Petersson

(kd)

Kent Kihlberg

(kd)

21. Benny Andersson

(s)

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

-

1

Nej

1

Avst

1 (2)

Ja

Nej

Avst

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2013-03-21

Ledamöter

närv tjg

1

närv ej tjg x
ej närv

—

ÖP 2013

Motion Tjörnbro

§ 49

§ 51

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

1

25. Robert Bull

(s)

1

1

1

26. Alma Nilsson

(s)

1

1

1

27. Claes Jansson

(s)

1

1

1

28. Isabell Eriksson

(s)

-

29. Benny Halldin

(s)

1

1

1

30. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

31. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

32. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

33. Mona-Lisa Dahlberg (s)

1

1

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)

-

(v)

1

1

1

34. Emilio Cotroneo
Vakant

(v)

35. Robert Johansson

(mp)

1

1

1

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

1

Jan-Eric Etander

(mp)

-

Marita Nyström

(mp)

-

37. Gösta Andersson

(sb)

1

1

1

38. Marianne Olsson

(sb)

1

1

1

Mikael Berntsson

(sb)

-

Annika Andersson

(sb)

-

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

(ka)
fd (ka)

1

1

1

-

fd (ka)

(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson
Summa:

(sd)

-

37+1

22

15

22

15

Avst

2 (2)

Ja

Nej

Avst

