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Benny Andersson (S)
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KS § 39

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsen beslutar
Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.
Justeringen äger rum den 12 mars.
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Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa dagordningen med följande ändringar:
Tillägg:
Information från SGR Räddning och säkerhet
Uppdrag till SGR Räddning och säkerhet.
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KS § 41
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.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar återremiss med motiveringen:
- för komplettering av tredjedelskravet, betyder att gör att kommunen ska anta
en detaljplan i KF ska den innehålla minst en tredjedel hyresrätter, för
detaljplaner inarbetas.
Justerandes sign
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-

Att den utlovade energibruksplanen ska kompletteras till ÖP -13 före den kan
skickas till KF.
- En generösare skrivning som uppmuntrar till permanentning av fritidshus
även på norra Tjörn.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) yrkande om
återremiss.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar 2
Föreslå kommunfullmäktige
1. godkänna utlåtandet över inkomna synpunkter på utställd Översiktsplan 2013
och de i enlighet därmed reviderade planhandlingarna tillhörande Översiktsplan
2013 samt
2. godkänna ÖP 2013 för antagande av kommunfullmäktige.
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KS § 42
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
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. informationen om indexjustering noteras gälla från 2013-01-01.
2. anta förslag om tillägg gällande administration och utbildning samt att
indexjustera tilläggen årligen som övriga delar i taxan.
3. den tillagda taxan för utbildning och administrativt stöd gäller från 2013-0401.
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KS § 43
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.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar återremiss med
motiveringen:
“Onsdagen den 11 april 2012 på morgonen visade det sig igen hur sårbar
förbindelsen över
Tjörnbroarna är. Kollektivtrafiken och övrig trafik stod i stort sett stilla under 1,5
timmar. Det innebar att tusentals personer av de 4 500 pendlare kom försent till
sina arbeten denna dag.
Tjörns kommun har planer på att bygga ca 350 hyresrätter under de närmaste 5åren och ca 100 andra bostäder/år under denna period.
Det innebär att trafiksituation kommer att bli ännu känsligare framgent för
störningar. Södra länken kommer inte att bli verklig under överskådlig tid. Det
innebär att det är ännu viktigare att man tillsätter denna utredning, för att kunna
hantera eventuella uppkomna trafikproblem, och att man har klart för sig hur man
kan lösa alternativa trafikmatningar för bl. a ambulans och räddningstjänst.
Justerandes sign
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Ett enigt kommunfullmäktige återremitterade 2012-09-20 motionen med
motiveringen ”med anledning av att denna fråga är av så avgörande betydelse för
Tjörns framtid vill vi eftersträva en så bred politisk samstämmighet som möjligt”.
Att då nästan ett halvår senare behandla frågan utan att bereda detta ihop med
oppositionen eller med motionärerna finner (S) och (MP) mycket
anmärkningsvärt. Det enda som tillkommit i frågan är att majoritetsgruppen
lyckats prestera ett samstämmigt politiskt svar till motionen. Det var i alla fall
inte denna bred i politisk samstämmighet som vi önskade när vi röstade för
återremissen.
För att (S) och (MP) skall ställa upp på ett enigt svar måste åtminstone följande
punkter ingå i ett beslut angående motionen:
1. Att svaret slår fast: Tjörnbroarna har sedan länge nått sin kapacitetsgräns när
det gäller att svälja trafikmängden under högtrafiksperioder. Vad detta lett till har
vi nog alla upplevt i form av stundtals långa köer med oberäkneliga restider för
samtliga inblandade.
2. Att beslutet innebär: en utredning initieras av Tjörns kommun för att
tillsammans med andra berörda kommuner, Näringslivet och Trafikverket för att
utredda vad som kortsiktigt kan göras för att förbättra kommunikationerna till och
från Tjörn.
3. Att beslutet innebär: att utredning tittar på hur kan trafiksäkerheten ökas på
anslutningsvägar, tunnel och bro kring Tjörnbron.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar anse motionen vara besvarad i enlighet med förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut,
att motionen anses besvarad röstar ja och de som röstar bifall till motionen röstar
nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i
särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig enligt följande:
”Bakgrund:
Onsdagen den 11 april 2012 på morgonen visade det sig igen hur sårbar
förbindelsen över
Tjörnbroarna är. Kollektivtrafiken och övrig trafik stod i stort sett stilla under 1,5
timmar. Det innebar att tusentals personer av de 4 500 pendlare kom försent till
sina arbeten denna dag.
Tjörns kommun har planer på att bygga ca 350 hyresrätter under de närmaste 5åren och ca 100 andra bostäder/år under denna period.
Justerandes sign
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Det innebär att trafiksituation kommer att bli ännu känsligare framgent för
störningar. Södra länken kommer inte att bli verklig under överskådlig tid. Det
innebär att det är ännu viktigare att man tillsätter denna utredning, för att kunna
hantera eventuella uppkomna trafikproblem, och att man har klart för sig hur man
kan lösa alternativa trafikmatningar för bl. a ambulans och räddningstjänst.
Ett enigt kommunfullmäktige återremitterade 2012-09-20 motionen med
motiveringen ”med anledning av att denna fråga är av så avgörande betydelse för
Tjörns framtid vill vi eftersträva en så bred politisk samstämmighet som möjligt”.
Att då nästan ett halvår senare behandla frågan utan att bereda detta ihop med
oppositionen eller med motionärerna finner (S) och (MP) mycket
anmärkningsvärt. Det enda som tillkommit i frågan är att majoritetsgruppen
lyckats prestera ett samstämmigt politiskt svar till motionen. Det var inte denna
bredd i politisk samstämmighet som vi önskade när vi röstade för återremissen.
Enligt vår syn på beslutet i september så skulle vi tillsammans över
blockgränserna komma fram till hur vi ska gå vidare för att hitta förslag på hur vi
ska lösa den alltmer känsliga trafiksituationen på Tjörnbroarna.
Med ovan motivering reserverar vi oss mot beslutet till förmån för vårt eget
yrkande i ärendet.”
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KS § 44
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.
Yttranden
Den politiska majoriteten har inkommit med svar på motionen i skrivelse 201302-28.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget till beslut- att avslå motionen i
sin helhet.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen i sin helhet.

Justerandes sign
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KS § 45
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.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spilloch dagvatten inom Nordviks gärde, del av Skärhamn.
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KS § 46
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.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M), Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkar
bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.
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KS § 47
Dnr 2012/450-040

Svar på remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till
ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Ärendet
Finansdepartementet har översänt ett förslag till förändringar i
inkomstutjämningen. Om förslaget beslutas träder det i kraft 1/1 2014.
Förslaget till förändring i utjämningssystemet innebär att kommitténs förslag i
huvudsak genomförs med vissa justeringar:
- Sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämningen för kommuner och landsting
med skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft (12 kommuner, 1
landsting).
- Införande av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med skattekraft
under 115 procent av rikets skattekraft (statlig kompensation).
Förändringen i inkomstutjämningsförslaget innebär att 12 kommuner betalar in
mindre till systemet vilket staten kompenserar med ett särskilt bidrag inom ramen
för strukturbidraget till övriga kommuner på en miljard kronor. Kompensationen
för Tjörns del innebär extra strukturbidrag på 1 360 tkr för att täcka in borfallet
från 12 kommuner.
Strukturbidrag som föreslås införas för att kompensera kommuner och landsting
som får lägre intäkter till följd av sänkningen av inkomstutjämningsavgiften får
inte på sikt komma att reduceras.
Tjörns kommun finner det i övrigt positivt att Utjämningskommitténs förslag om
förändring i kostnadsutjämningen kommer till stånd.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Ställa sig positiv till att Utjämningskommitténs förslag på förändringar
genomförs med notering om att inte det särskilda strukturbidrag som
kompenserar för sänkning av inkomstutjämningsavgiften kommer reduceras på
sikt.
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KS § 48
Dnr 2012/451-312

Svar på remiss av cykelutredningens förslag "Ökad och säkrare
cykling - en översyn av regler ur ett cykelperspektiv" (SOU
2012:70)
Bakgrund
I betänkandet Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett
cyklingsperspektiv (SOU 2012:70) har den så kallade Cyklingsutredningen
analyserat regler inom fyra områden i syfte att öka cyklingen och göra den
säkrare. Delområdena som setts över är: planering, cykelparkering, cykling och
kollektivtrafiken samt trafiklagstiftningen. Översynen har resulterat i ett antal
förslag som nu är ute på remiss.
Ärendet
Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Ökad och säkrare cykling – en
översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70) till Tjörns kommun för
synpunkter.
Kultur- och fritidsnämnden har 2013-02-11 (KFN § 6) inkommit remissvar på
betänkandet liksom samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-29 (SBN
§ 18), bilaga 1. Av remissvaren framgår bland annat att det är viktigt att
cykelperspektivet beaktas som en viktig del av trafiksystemet vid
infrastruktursatsningar samt att det ur ett turismperspektiv är fördelaktigt att ha
cykelvägar även mellan de olika orterna på Tjörns. Vidare påtalas vikten av
cykling ur ett miljöperspektiv och hälsosynpunkt.
Ett förslag till remissvar till Näringsdepartementet har upprättats av
kommunkansliet, bilaga 2.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna och översända kommunkansliets yttrande som sitt eget till
Näringsdepartementet.
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KS § 49
Dnr 2013/31-773

Remiss avseende Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra
Götaland
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen har begärt in yttranden från
samtliga 49 deltagande kommuner över handlingsplanen för jämlik hälsa.
Efter remissomgången ska kommittén tillsätta en beredning med en representant
från varje parti i regionstyrelsen samt representanter för folkhälsokommittén.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till folkhälsosamordnaren som inkommit
med förslag till yttrande.
Yrkanden
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet kompletteras av kommunstyrelsens
ordförande som får delegation på att komplettera ärendet och sedan skicka svaret
till VGR.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att komplettera yttrandet och
därefter skicka svaret till Västra Götalandsregionen.
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KS § 50
Dnr 2013/60-162

LOTS gemensam krissamverkansövning
Sammanfattning
Bestämmelserna i lag (2006:544) om kommuners och landtings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till
att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en
god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Bakgrund
I enlighet med LEH 2 kap 8 § ska kommunen ansvara för att förtroendevalda och
anställd personal får den övning och utbildning som behövs för att de ska kunna
lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Detta gäller de politiker
och tjänstemän som ingår i kommunens krisledningsorganisation. För detta
ändamål finns en utbildnings- och övningsplan.
Den etablerade samverkansformen LOTS-gruppen (Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsund) arbetar kontinuerligt med att standardisera och samordna
utbildnings- och övningsverksamhet mellan kommunerna. Detta ger större
möjligheter att samverka före, under och efter en kris.
Ärendet
På uppdrag ifrån kommuncheferna i LOTS kommunerna har LOTS-gruppen tagit
fram en plan för genomförande av en gemensam samverkansövning.
Genomförandet av en gemensam samverkansövning medför både
kostnadseffektivitet, samverkanserfarenhet och uppfyllande av lagstiftningens
krav.
Övningen föreslås genomföras 2014-05-14. Personalkostnaderna vid
genomförandet faller inom ramen för normal verksamhet medan övriga kostnader
belastar stadsbidraget 2:4.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP), Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar
bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Ge beredskapssamordnaren i uppdrag att, tillsammans med övriga kommuner i
LOTS-gruppen, planera, genomföra och utvärdera en gemensam
samverkansövning.
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KS § 51
Dnr 2013/71-106

Utträde West Sweden
Bakgrund
Tjörns kommun har sedan den 1 januari 1998 (KS 1997-12-04, § 202) varit
medlem i West Sweden. Föreningen ska enligt stadgarna främja medlemmarna
genom att aktivt ta till vara Västsveriges intressen som en ekonomisk region
inom EU.
Tjörns kommun har i remissyttrande den 29 mars 2012 (KSU § 2) angående West
Swedens framtida inriktning och organisation förordat att föreningen bör
avvecklas på grund av brister avseende organisation, måluppfyllelse och
ekonomisk uppföljning samt Brysselkontorets hantering av representation m.m.
Ärendet
West Sweden bildades i ett skede då Sverige var på väg in i ett fördjupat
samarbete inom EU. Föreningen var då en viktig länk mellan kommunerna,
regionerna och EU. Medlemmarna har numera ett annat utgångsläge med väl
etablerade arbetsformer.
Med hänsyn till att West Sweden spelat ut sin roll som länk mellan medlemmarna
och EU samt de brister som uppdagats avseende måluppfyllelse och ekonomi
finns det anledning för Tjörns kommun att överväga utträde ur föreningen.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar att Tjörns kommun med omedelbar verkan beslutar lämna
West Sweden.
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Bo Bertelsens
(M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun med omedelbar verkan lämnar West Sweden.
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KS § 52
Dnr 2013/44-106

Remiss angående West Swedens framtida inriktning,
organisation och finansiering
Ärendebeskrivning
På extra föreningsstämma i West Sweden den 9 november 2012 beslutades att ge
styrelsen i uppdrag att utarbeta beslutsunderlag rörande West Swedens framtida
organisation.
Ärendet
Styrelsen i West Sweden har på uppdrag av stämman tagit fram tre olika
scenarier avseende föreningens framtida organisation samt ett förslag till
avveckling, bilaga. Styrelsen önskar medlemmarnas remissvar på de förslag som
utarbetats.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar att Tjörns kommun avstår från att svara med
anledning av beslut om utträde.
Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Martin
Johansens (FP) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun besvarar remissen med att vi avstår från att svara.
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KS § 53
Dnr 2013/53-872

Byggnadsminnesförklaring av Säbygården
Bakgrund
Säbygården är en väl bevarad mangårdsbyggnad som uppfördes under åren 18041808. Fastigheten ägs av Tjörns kommun.
Stiftelsen Säbygården har i augusti 2012 ansökt om att Säbygården ska skyddas
som byggnadsminne. Syftet med en byggnadsminnesförklaring är att bevara
byggnaden inför framtiden.
Ärendet
Länsstyrelsen har begärt att Tjörns kommun yttra sig över Stiftelsen Säbygårdens
ansökan om att Säbygården ska skyddas som byggnadsminne.
Kultur- och fritidsnämnden har den 11 februari 2013 (KFN § 5) tillstyrkt att
Säbygården byggnadsminnesförklaras, bilaga.
Med hänsyn till Säbygårdens kulturhistoriska värde delar kommunkansliet den
bedömning som kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning gjort, nämligen
att Säbygården bör skyddas som byggnadsminne.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP), Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP) yrkar
bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun tillstyrker ansökan om att Säbygården skyddas som
byggnadsminne enligt kulturminneslagen.
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KS § 54
Dnr 2013/75-003

Uppdrag översyn kommunala regelverk
Bakgrund
Det finns i samtliga förvaltningar och nämnder ett antal olika regelverk, till
exempel riktlinjer och policys (hädanefter kallade regelverk). Under åren kan en
del av dessa tappa i relevans av olika anledningar. Det kan också generellt finnas
ett behov att se över den kommunala regelfloran med jämna mellanrum. Vårt mål
är att se över samtliga regelverk med syftet att förenkla så mycket för
medborgarna som möjligt.
Därför uppdrar kommunstyrelsen åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att:
1.
Samtliga nämnder och styrelser undersöker och sammanställer vilka
kommunala regelverk som finns inom respektive verksamhets område.
2.
Se över om det finns regelverk av olika slag som ej längre är aktuella
utan kan upphävas.
3.
Se över och komma med förslag på om det finns möjligheter att förenkla
och förtydliga regelverken.
4.
Se över hur man kan göra för att minska antalet regelverk, till exempel
genom att slå samman olika dokument.
5.
Se över hur regelverken kan göras tillgängliga för berörda, exempelvis
via kommunens hemsida.
Detta arbete koordineras av kommunstyrelsens enhet för utredning och
utveckling.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) yrkar tillägg att uppdraget
kompletteras med att samtliga förvaltningar ges ett omedelbart uppdrag att
samarbeta med Näringslivets Regelnämnd, NNR, i denna fråga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslaget till beslut emot förslaget till beslut kompletterat
med Benny Halldins (S) med fleras tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut
röstar ja och de som röstar bifall till förslag till beslut kompletterat med
tilläggsyrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster,
de redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge nämnder och bolag koordinerade av enheten för utredning och utveckling
i uppdrag att se över gällande regelverk i enlighet med uppdragets
intentioner
2. återrapportera till kommunstyrelsens presidieutskott i oktober 2013.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig enligt följande:
”Bakgrund:
Näringslivets Regelnämnd, NNR, beslöt i april 2010 att inleda ett projekt om
regelförenkling på lokal nivå. Projektet skulle fokusera på handläggningstider,
servicegarantier och avgifter vad beträffar tillstånd och tillsyn för ett antal utvalda
områden. Dessa områden blev serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet och
bygglov. Vidare skulle projektet även omfatta förekomsten av s k företagslotsar
eller en väg in till kommunen.
Huvudsyftet med NNRs projekt om kommunal regelförenkling är att uppmuntra
kommuner att se över sin tillämpning av regler som berör företagen.
Förhoppningen är att det ska bli mindre kostsamt, mer förutsägbart och enhetligt
för företag. Regelförenkling framhålls av regeringen som tillväxtskapande åtgärd
och då bör detta arbete ske även på den kommunala nivån, där många företag
möter regelverken. Näringslivets Regelnämnd presenterar fyra delrapporter i
serien Regelförenkling på kommunal nivå.
- Fler kommuner deltar nu i undersökningen ”Uppdatering 9 november 2011”
Under 2011 gavs de kommuner som inte deltog i NNRs undersökning möjlighet
att i efterhand lämna in sina svar. Responsen blev mycket positiv och har lett till
att 280 utav 290 kommuner nu besvarat någon del av NNRs undersökning. 77
procent av kommunerna har svarat på frågan om en väg in för företagen.
Svarsfrekvensen för områdena serveringstillstånd och miljöfarlig verksamhet
uppgår till 72 procent medan den för bygglov är 54 procent.
Resultatet för Tjörns kommun enligt NNR´s hemsida 2013-03-04:
Tjörn
Företagens väg in till kommunen
Har kommunen en person eller funktion som kan vägleda företagen till rätt
person och information inom den kommunala förvaltningen (en s k företagslots
eller "en väg in till kommunen")?
Inget svar från Tjörn på denna fråga
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Serveringstillstånd
Uppskatta hur lång handläggningstiden i kommunen är för en ansökan om
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 02.00 från det att en
komplett ansäkan inkommit till dess beslut fattats.
Inget svar från Tjörn på denna fråga
Har kommunen någon form av servicegarantier som anger hur lång tid
(maxgräns) handläggningen av en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
avseende servering till allmänheten bör ta?
Inget svar från Tjörn på denna fråga
Uppskatta hur stor avgiften blir för att få ett nytt stadigvarande serveringstillstånd
avseende servering till allmänheten till 02.00 för vårt restaurangexempel.
Inget svar från Tjörn på denna fråga
Uppskatta kostnaden för vad vårt restaurangexempel som innehar ett
stadigvarande serveringstillstånd avseende servering till allmänheten till 02.00
betalar i årlig tillsynsavgift.
Inget svar från Tjörn på denna fråga
Debiteras fast årlig tillsynsavgift även om tillsyn på plats och
dokumentationskontroll inte genomförs varje år?
Inget svar från Tjörn på denna fråga
Exemplen ovan visar att Tjörns kommun ej anslutit sig till den av Näringslivets
Regelnämnds undersökning vilket borde vara en självklarhet då ökat samarbete
med Näringslivet är en förutsättning för ett förbättrat företagsklimat.
Med ovan beskrivning och motivering reserverar vi oss mot beslutet att ej
samarbeta med Näringslivets Regelnämnd som vi yrkade på.”
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KS § 55
Dnr 2013/76-111

Stämmoombud Renova AB
Ärendebeskrivning
Renova AB är ett kommunägt bolag och har representation sammansatt av
företrädare för ägarkommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,
Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.
Tjörns kommun innehar en suppleantplats i styrelsen samt är ålagda att nominera
två representanter till ägarrådet.
Anders Wernesten (FP) är sedan tidigare vald som stämmoombud för hela
mandatperioden 2010-2014, då han blir nominerad för styrelseplats behöver
fyllnadsval ske.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anders Wernesten (FP) entledigas från uppdraget som stämmoombud i Renova
AB.
2. Martin Johansen (FP) utses som stämmoombud för Tjörns kommun i Renova
AB under resterande del av mandatperioden.
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KS § 56
Dnr 2012/78-107

Försäljning av Sjöfartens Utbildnings Institut AB
Bakgrund
Sjöfartens Utbildnings Institut AB (SUI AB) är ett av Stiftelsen Sjöfartens
Utbildnings Institut helägt aktiebolag. Stiftelsen bedriver ingen verksamhet
förutom ägandet av SUI AB.
SUI AB:s verksamhet är inriktad på att organisera fartygsförlagda
utbildningsplatser för ungdomar som går på landets sjöbefälsskolor samt att
medverka till att placera elever på sjöfartsgymnasierna på fartygsförlagd
utbildning.
Ärendet
Sveriges Redareförening har framställt önskemål om att få köpa samtliga aktier i
Sjöfartens Utbildnings Institut AB (SUI AB) av Stiftelsen Sjöfartens Utbildnings
Institut motsvarande aktiernas nominella belopp om 400 000 kr.
Redareföreningens avsikt är att samtliga sjöbefälsskolor och sjöfartsgymnasier
ska erbjudas ägande i SUI AB. Föreningen anser att detta skulle innebära större
frihet och mer incitament för skolorna att styra den fartygsförlagda utbildningen
via SUI AB.
Barn- och utbildningsnämnden (BoU 2012-02-22, § 20) har tillstyrkt att SUI AB
säljs till Sveriges Redareföreningen.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Försäljning av samtliga aktier i Sjöfartens Utbildnings Institut AB till Sveriges
Redareförening för en köpesumma om 400 000 kr tillstyrks.
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KS § 57
Dnr 2013/77-300

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen avseende VA
Bakgrund
Med anledning av de problem som tidvis varit med vatten och avloppsfrågor i
Tjörns kommun samt på grund av det faktum att det nu blivit känt att Tjörn har
Sveriges högsta va-taxa uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att till
kommunstyrelsen presentera en övergripande plan avseende VA utifrån ett flertal
perspektiv.
Planen ska bland annat belysa organisation och kompetens i en tidssatt plan med
tillhörande kostnader för att skapa ett va-system i acceptabelt skick.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny H yrkar tillägg till förslaget till beslut enligt följande:
”Tilläggsförslag till Handlingsplan för VA Verksamheten mars -2013.
Kort sikt
Lösa de akuta samordningsproblemen mellan samhällsbyggnadsförvaltningen
och Tjörns Miljö AB.
1. Hyr in en chef för att ta ett helhetsgrepp på VA-verksamheten.
2. Samordna såväl Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-verksamhet som Tjörns
Miljö AB´s VA-verksamheten under den nye chefen.
3. Organisera den nye chefen för Va-verksamheten som förvaltningschef direkt
under Kommunchefen.
4. Avveckla resterande delar i Tjörns Miljö AB och samordna verksamheten
inom samhällsbyggnadsförvaltingen och Tjörns Bostads AB. Klart under kvartal
2 2013.
5. Rekrytera en ny förvaltningschef för VA. Avbryt pågående rekrytering av VAingenjör och rekrytera istället en personalledare med underhållskompetens.
Medellång sikt
Få ordning på det förebyggande underhållet och sänk kostnaderna för vårt VA.
6. Klargör organisationen, avdela en viss del av organisationen för det
förebyggande underhållet.
7. Ta hjälp utifrån och skapa förebyggande underhållsplaner för all väsentlig
utrustning.
8. Redovisa öppet orsakerna och åtgärderna på kort respektive lång sikt till alla
större störningar på VA-nätet.
9. Särskilj investeringsverksamheten, ta hjälp utifrån för att få ordning på den
med hjälp av KUSTO eller externa firmor.
10. Se över ekonomin med mål att sänka VA-taxan med minst 5 %, 2014-01-01.
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Längre sikt
Ta grepp över investeringsplaneringen och se över självkostnaden för vårt VA.
11. Gå igenom VA-investeringarna och prioritera det som sänker våra kostnader.
12. Revidera vår investeringsplan med hänsyn till ÖPL 2013 och våra senaste
befolkningsprognoser.
13. Se över hur vi beräknar VA-verksamhetens självkostnad.”
Robert Johansson (MP), Benny Andersson och Nils Lackfors, båda (S) yrkar
bifall till tilläggsförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslaget till beslut emot förslaget till beslut kompletterat
med Benny Halldins (S) med fleras tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut
röstar ja och de som röstar bifall till förslag till beslut kompletterat med
tilläggsyrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster,
de redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en övergripande plan
avseende VA. Tidssatt handlingsplan ska återrapporteras till kommunstyrelsens
presidie 21 mars 2013.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig enligt följande:
”Bakgrund:
Tjörns Kommun har de senaste åren haft mycket stora problem med VAverksamheten. Orsakerna till detta är bl.a. ett ålderstiget VA-system som ej
underhållits som det borde. En av orsakerna till detta är de samordningsproblem
som finns mellan det kommunalt helägda TMAB och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Otydlighet i ledarstrukturen, avsaknad av
målbild för verksamheten samt avsaknad av budget är problem som präglar
verksamheten.
Tjörns kommun hade 2012 landets i särklass högsta VA-taxa vilket gör
kommunen till en av de dyraste kommunerna i landet att bo och leva i. Trots den
redan högsta VA-taxan har majoriteten höjt taxan ytterligare med 10 procent i år
och även redan fattat beslut om att höja den ytterligare 10 procent 1 januari nästa
år.
Vi anser det är fel väg att lösa problemen på. Att bara höja taxor löser inga VAproblem, man måste se på hur organisationen ser ut och hur den påverkat VAverksamheten negativt, detta i synnerhet sedan kommunen bildade bolaget
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TMAB. Enligt vår syn är lösningarna på problemen de av oss förslagna
tilläggsförslag som vi yrkade på kommunstyrelsens möte den 7 mars.
Med ovan beskrivning reserverar vi oss mot beslutet att vårt tilläggsförslag ej
fann gillande på kommunstyrelsen.”
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KS § 58
Dnr 2012/405-251

Plankostnadsavtal för detaljplan Stockevik
Bakgrund
Efter genomfört program är det nu aktuellt att exploatera delar av Stockevik och
en detaljplan för området ska därför tas fram. Det finns
flera exploatörer som omfattas av planarbetet däribland Tjörns kommun.
Ärendet
Ett detaljplanearbete för Stockevik har inletts bland annat i syfte att exploatera
kommunens fastighet Stockevik 1:16 för bostadsbebyggelse. Uppskattningsvis
kan det på fastigheten uppföras 50–60 lägenheter/ bostäder beroende av typ av
bebyggelse och exploateringsgrad. Omfattningen får närmare utredas inom
planarbetet.
Ett förslag till plankostnadsavtal har upprättats, bilaga. Kostnaden för
kommunens andel i detaljplanearbetet beräknas till cirka 1 400 000 kr. Projektet
Stockevik finns med exploateringsbudgeten 2013-2017.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Plankostnadsavtal för detaljplan Stockevik godkänns.
2. Plankostnadsavtalet undertecknas av kommunchefen.
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KS § 59
Dnr 2013/72-031

Finansiering av ferieplatser för ungdomar
Bakgrund
Enligt budget 2013 erhåller socialnämnden 400 000 kr för finansiering av
ferieplatser för ungdomar.
Ärendet
Det är angeläget att samtliga ungdomar i Tjörns kommun får ferieplatser om de
så önskar. Detta gäller även för det fall budgeterade medel enligt budget 2013 om
400 000 kr inte täcker samtliga kostnader. Därför bör kommunstyrelsen åta sig att
stå för eventuell överskjutande kostnad.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar tillägg att detta beslut ska omfatta alla ungdomar från
årskurs 9 till och med de som ännu inte fyllt 18 år och som söker feriearbete
under sommaren 2013.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) tillägg.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslaget till beslut emot Benny Anderssons (S) förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut
röstar ja, och de som röstar i enlighet med Benny Anderssons (S) förslag röstar
nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i
särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Om budgeterade medel för 2013 om 400 000 kr inte täcker för anordnande av
ferieplatser för ungdomar åtar sig kommunstyrelsen att stå för överskjutande
kostnad.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig enligt följande:
”Bakgrund:
Tjörns kommun har de högsta ohälsotalen i hela Göteborgsregionen för ungdomar. Det
är ett allvarligt varsel om kommunens skyldighet att med alla medel förebygga fortsatt
ohälsa. En av de allra största påverkansfaktorerna för att förebygga ohälsa är rätten till
arbete. Det stärker självförtroende och motverkar på så sätt ohälsa.
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En del ungdomar får aldrig chansen att visa sina färdigheter på arbetsmarknaden och
riskerar därmed att hamna i utanförskap och därmed stor risk för ohälsa. Det är en
mycket liten kostnad att låta alla ungdomar som inte på egen hand lyckas med de
kontakter som kan ge ett feriearbete. Den lilla kostnaden kan ge tusenfalt igen både i
ekonomi men framför allt i mänskligt värde när en ungdom får chansen att visa att de
kan och känna att de gör skillnad att ha ett arbete eller inte. Feriearbetet kan ge
ovärderliga kontakter och referenser för framtiden.
På kommunstyrelsens möte den 7 mars yrkade vi undertecknande partier på att alla
ungdomar ska få feriearbete till och med det år de fyller 18 år. Majoritetens förslag med
att endast ge ungdomar i årskurs 9 samt årskurs 1 i gymnasiet utestänger de som kanske
är i allra störst behov av feriearbete.
Med ovan beskrivning reserverar vi oss mot beslutet att vårt tilläggsförslag ej
fann gillande på kommunstyrelsen.”

Justerandes sign
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KS § 60
Dnr 2013/76-111

Val av ersättare i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och
forskning
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Svensson har haft uppdrag som ersättare i
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning. I samband med
att hans förordnande upphör behöver fyllnadsval ske.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Entlediga Bo Svensson samt utse Johan Fritz som ny ersättare i Förvaltningshögskolans
råd för utbildning och forskning.

Justerandes sign
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KS § 61
Dnr 2013-52/531

Årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram Förslag till inriktning för Västtrafik 2014-2015
Ärendebeskrivning
Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen fastställdes i
september 2012. Syftet är att beskriva kollektivtrafikens strategiska inriktning där
målbilden sträcker sig till 2025.
Enligt de beslutade samverkansformerna med kommunerna ska
trafikförsörjningsprogrammets strategiska inriktning tas fram i samråd med
kommunerna. Därefter ska en avstämning av programmet ske årligen, genom en
remiss till kommunerna, till dess att programmet revideras (vart fjärde år).
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som
inkommit med förslag till yttrande.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna yttrandet och skicka det som sitt eget till Västra Götalandsregionen.

Justerandes sign
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KS § 62
Dnr 2013/34-200

Statens geotekniska institut rapport Effektivare markbyggande
Ärendebeskrivning
Regeringen gav i regleringsbrevet för 2012 Statens geotekniska institut (SGI) i
uppdrag att utarbeta en handlingsplan för myndighetens arbete för effektivare
markbyggande.
Ett förslag till handlingsplan har upprättats med fokus på konkreta förslag på
åtgärder för de kommande fyra åren, 2013-2016.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som
inkommit med förslag till yttrande.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna yttrandet och skicka det som sitt eget till socialdepartementet.

Justerandes sign
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KS § 63
Dnr 2013/88-071

Information från SGR Räddning och säkerhet
Ordförande i styrgruppen för räddning och säkerhet, Anders Wernesten (FP)
informerar om styrgruppens arbete. Exempel på aktuella frågor just nu är
krisberedskap, policy frågor, larmsamordning samt bemanningsfrågan av
deltidsbrandmän.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen.
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KS § 64
Dnr 2013/85-736

Uppdrag sjuk- och färdtjänsttransporter
Ärendebeskrivning
Under en längre tid har det förekommit problem i samband med sjuk- och
färdtjänsttransporter till och från Dyrön, Åstol och Härön.
Det finns ett behov att finna lösning på dessa problem som berör sjukvården,
kommunens socialtjänst och räddningstjänst samt Västtrafik.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till styrgruppen för räddning och säkerhet att samla berörda aktörer för
att finna en lösning på problematiken i samband med sjuk- och
färdtjänsttransporter till och från öar utan fast landförbindelse.
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KS § 65
Dnr 2013/32-002

Anmälan av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Kommunstyrelsens presidieutskott
Bidrag till Stenungsunds Segelsällskap Arrangemang AB avseende Tjörn Runt50 årsjubileum 2013.
Yttrande över detaljplan för Rönnäng 1:553 m fl Skalåsberget- utställning.
Godkännande av verksamhetsplan 2013, Energi- och klimatrådgivning för Tjörns
kommun i samarbete med Stenungsund och Orust.
Ansökan om starttillstånd för kommunikationsutrustning räddningstjänsten.
Ansökan om starttillstånd för säkerhetsåtgärder.
Ansökan om starttillstånd för skyddsutrustning räddningstjänsten.
Förfrågan om medverkan i bokprojektet ”Konst för tillväxt”.
Kommunstyrelsens ordförande
Yttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland rörande ansökan om tillstånd till
allmän kameraövervakning- Ellös Buss AB
Deltagande i kurs för förtroendevald i kommunstyrelsen.
Ordförandebeslut- Nominering av representanter i Renova AB:s styrelse samt
ägarråd.
Deltagande i kurs för förtroendevalda i kommunstyrelsen.
Kommunchef
Avtal om kollektiv olycksfallsförsäkring
Avtal om samverkan kring samhällsorientering för nyanlända invandrare i
Göteborgsregionen år 2013.
Avtal mellan GR och medlemskommunerna angående uppdrag till GR kring
samhällsorientering för nyanlända invandrare i Göteborgsregionen år 2013.
Enhetschef mark- och exploatering
Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Tjörn Klädesholmen 1:1.
Avtal om lägenhetsarrende på del av samfälligheten Tjörn Sunna 1:498.
Avtal om nyttjanderätt på del av fastigheten Tjörn Hälemosse 1:1.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Räddningschef
Yttrande i ärende rörande alkoholservering- Port Sud.
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt SFS 2010:1011 samt SFS
2010:1075 på fastigheten Svanvik 1:33.
Beslut om vidaredelegering till styrkeledare Andreas Kjelldahl.
Egensotning för Gunneby 2:58.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.
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OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-07
Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Motion Tjörnbro
§ 43

Ja

nej

avst

Tilläggsyrkande
uppdrag § 54

ja

nej

avst

Uppdrag VA
§ 57
ja

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm

FP

Bo Bertelsen

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

1

1

1

1

Björn Holm

M

-

Håkan Bergstam

M

1

1

1

1

Anders G Högmark

M

1

Karl-Erik Persson

M

1

Rosita Runegrund

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson

SB

1

1

1

1

Mats Kristensson

C

1

1

1

1

Benny Andersson

S

1

Gunilla Nordberg

S

-

Benny Halldin

S

Hanna Gustafsson
Robert Johansson

nej

1

1

1

1

1

1

1

1

S

1

1

1

1

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors

S

1

1

1

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

MP

1

5

8

Azar Hedemalm

Summa:

avst

13

6

8

5

8

5

2 (1)

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-07
Namn

parti

närv

närv

Omröstningar

ej tjg

Feriearbete
§ 59

Ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm

FP

Bo Bertelsen

M

1

1

Yvonne Andersson

M

1

1

Björn Holm

M

-

Håkan Bergstam

M

1

Anders G Högmark

M

1

Karl-Erik Persson

M

1

Rosita Runegrund

KD

1

1

Gösta Andersson

SB

1

1

Mats Kristensson

C

1

1

Benny Andersson

S

1

Gunilla Nordberg

S

-

Benny Halldin

S

1

1

Hanna Gustafsson

S

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

Nils Lackfors

S

1

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

MP

1

Azar Hedemalm

Summa:

1

13

1

1

6

8

5

avst

ja

nej

avst

ja

nej

Avst

