TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2011-04-28
Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30 – 20.05

Beslutande

Förteckning enligt bilaga

Övriga närvarande

Bo Svensson, kommunchef
Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Utses att justera

Lars Thorsson (M) och Azar Hedemalm (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2011-05-06

Paragrafer

36-80

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Annika Funkqvist

Ordförande

____________________________________________________________
Birgitta Adolfsson (FP)

Justerare

____________________________________________________________
Lars Thorsson (M)
Azar Hedemalm (MP)

1 [54]

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-04-28

Datum för
anslagets uppsättande

2011-05-06

Datum för
anslagets nedtagande

2011-05-30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

_______________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2011-04-28

Närvarolista / omröstningsprotokoll

1 (2)

Ledamöter
närv tjg

1

närv ej tjg x
ej närv

–

Årsredovisning
§ 51
Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

-

2. Lars Thorsson

(m)

1

3. Yvonne Andersson

(m)

-

4. Håkan Bergstam

(m)

1

1

5. Mikael Andersson

(m)

1

1

6. Inga-Lill Hast

(m)

-

7. Katarina Leone

(m)

1

1

8. Anders G Högmark

(m)

1

1

9. Inger Bergstam

(m)

1

1

Ulla-Britt Elkan

(m)

1

1

Lars Öfverström

(m)

1

1

Ingela Wastegård

(m)

Henrik Bergeld

(m)

Håkan Norrhamn

(m)

10. Henry Hermansson (c)

1

1

11. Mats Kristensson

1

1

(c)
(c)

Inga Olsson

(c)

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

Anders Wernesten

(fp)

Anette Wallin

(fp)

Daniel Hjerpe

(fp)

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

1

1

20. Roland Flyckt

(kd)

1

1

Berne Petersson

(kd)

Kent Kihlberg

(kd)

Avst

Ja

Nej

§
Avst

Ja

Nej

Avst

1

Maria Hult

17. Gun Alexandersson Malm fp)

Nej

§

Ej §§ 36-40

21. Benny Andersson

(s)

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

Kommunfullmäktige 2011-04-28
Ledamöter

närv tjg

Närvarolista / omröstningsprotokoll
1

närv ej tjg x
ej närv

—

Årsredovisning
§ 51
Ja

Nej

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

25. Klara Strandberg

(s)

1

1

26. Robert Bull

(s)

-

27. Alma Nilsson

(s)

1

1

28. Claes Jansson

(s)

1

1

29. Isabell Eriksson

(s)

1

1

30. Benny Halldin

(s)

1

1

31. Rigmor Friis

(s)

1

1

32. Rikard Larsson

(s)

-

33. Hans Strandberg

(s)

-

Mona-Lisa Dahlberg

(s)

Leif Göbel

(s)

Christer Olofsson

(s)

1

1

Anette Johansson

(s)

1

1

Christer Tegemo

(s)

Bo Isaksson

(s)

Marion Johansson

(s)

34. Emilio Cotroneo

(v)

1

1

Lena Janson

(v)

35. Robert Johansson

(mp)

1

1

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

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)

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

(ka)
fd (ka)

1

1

-

fd (ka)

(numera M)

Berndt Wångstedt

1

1

fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson

Summa:

(sd)

1

39

1

23

16

Avst

2 (2)

§
Ja

Nej

§
Avst

Ja

Nej

Avst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

KF § 36

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Lars Thorsson (M) och Azar Hedemalm (MP) utses att justera protokollet jämte
ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 37

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändringar och tillägg:
Ändring
Punkt 6 utgår.
Punkt 9 utgår.
Tillägg
Punkt 47 Fråga från Benny Andersson (S) till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) om beslutat starttillstånd för lekplats.
Punkt 48 Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (FP) rörande diarieföring och klassning av
handlingar
Punkt 49 Anmälan av motion om datorer till elever

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 38
Dnr. 2011/145-869

Fråga från Nils Lackfors (S) till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP) om planerad studieresa till Stockholm
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) med följande lydelse:
”Det har kommit till min kännedom att över 70 personer i Tjörns kommun har eller
planerar att resa till Stockholm på en flera dagars resa.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande enkla fråga:
Anser kommunalrådet Martin Johansen (fp) att det motiverat att en så här stor grupp
åker till Stockholm - oavsett syftet med resan?”
Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen svarar på frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 39
Dnr. 2011/81-130

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) till
socialnämndens ordförande Reidun Lorentzon (KD) kring
kommunens planerade åtgärder med anledning av svar på motion
om det öppna och mångkulturella samhället
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Reidun
Lorentzon (KD) med följande lydelse:
”Tjörns kommun måste aktivt ta ställning för det öppna och mångkulturella
samhälle som varit Sveriges kännetecken sedan många år. Vi som tror på
människors värdighet och lika värde, oavsett vilket land vi är födda i, oavsett
vilket kön eller vilken ålder vi har, oavsett hur vår sexuella orientering tar sig
uttryck, oavsett vår religion måste nu reagera och agera.
Runt omkring i Sverige samlades nu många tusen människor för att ge sin
mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor.
Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha
samma rättigheter som jag. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara
födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att
göra skillnad på människor. Här har vi ett gemensamt uppdrag.
Idag hotas toleransen och öppenheten av främlingsfientliga krafter allt från de
som öppet vill skilja människor åt efter religion och hudfärg till de som i
fördolda ger uttryck åt dessa sina ljusskygga åsikter.
Att tilldela en grupp människor vissa egenskaper efter ursprung eller hudfärg
är i grunden djupt okunnigt och ovärdigt Sveriges samhälle. Detsamma gäller
de som vill utmåla olika världsreligioner som ett hot mot vårt samhälle.
Det är dags att vi inom Tjörns kommun mobiliserar alla progressiva krafter för
att slå vakt om viktiga värden som mänskliga rättigheter och religionsfrihet.
Med stöd av ovanstående kräver vi:
Att kommunstyrelsen förutsättningslöst ges i uppdrag att undersöka hur Tjörns
kommun kan stödja det öppna och mångkulturella samhället.
Att kommunstyrelsen åtminstone genomför följande arbetsuppgifter:
Att utarbeta en handlingsplan för Tjörns kommuns arbete för det öppna och
mångkulturella samhället.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 39
Att tillsammans med politiska partierna, föreningslivet, bildningsförbunden, de
kyrkliga samfunden genomföra en föreläsningsserie för att stödja och utveckla
det öppna och mångkulturella samhället.
Att rapportera fortlöpande till kommunfullmäktige hur detta arbete fortlöper.”
Detta med en hänvisning till att detta uppdrag redan finns för samtliga styrelser
och nämnder i och med en formulering i budgetarna för 2009, 2010 och 2011.
Mina frågor blir nu till Socialnämndens ordförande Reidun Lorentzon (KD):
Vad har kommunen gjort i motionens anda under 2009 och 2010?
Vad planerar kommunen att göra i motionens anda under 2011?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas men ska förtydligas till nästa sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 40
Dnr. 2011/140-001

Anmälan av interpellation från Benny Andersson (S) till
arvodesberedningens ordförande Gunnemar Olsson (FP) om
efterlevnad av intentionen med kommunfullmäktiges beslut om ny
politisk organisation
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en interpellation till arvodesberedningens ordförande
Gunnemar Olsson (FP) med följande lydelse:
”På kommunstyrelsesammanträdet den 10 februari fanns det ett ärende som hette:
Inrättande av Presidieutskott,
Dnr. 2011/29-103
Den 28 oktober 2010 beslutade Kommunfullmäktige om ny politisk organisation,
med följande inriktning enligt förslag från arvodesberedningen, där du är ordförande,
En av punkterna som var debatterad var punkt nr 3 i förslaget som löd följande:
- Samtliga arbetsutskott förutom socialnämndens ”röda” arbetskott upphör,
På kommunstyrelsemötet den 10 feb. 2011 beslutades om att inrätta ett så kallat
”Presidieutskott”. Det beslutades även att presidieutskottet skulle få förstärkt
delegation jämfört med det beslut som togs i organisationsförändringen i oktober
2010.
Med anledning av ovan beskrivning vill jag ställa följande fråga till dig:
-

anser du som beredande av den nya politiska organisationen

-

att kommunstyrelsen följer de intentioner som var syftet med
organisationsförändringen?”

Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas.
Gunnemar Olsson (FP) lämnar följande svar på interpellationen:
”Benny Andersson frågar om jag som beredande av den nya politiska organisationen
anser att kommunstyrelsen följer de intentioner som var syftet med
organisationsförändringen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 40
Detta är en mycket besynnerlig fråga eftersom det parti som Benny Andersson
representerar förde fram och fick stöd i fullmäktige (20100916 § 93) för åsikten att
det inte ligger inom arvodesberedningens kompetensområde att föreslå
organisationsförändringar. Beredande organ för kommunfullmäktige i ärendet om ny
organisation är kommunstyrelsen vilket tydligt framgår av protokollen
(20101028 KF § 107, 20101028 KS § 145).”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 41
Dnr. 2011/48-730

Svar på interpellation från Azar Hedemalm (MP) till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) om
revisionsrapport avseende ”Granskning av rutiner och organisation
för kvalitetsledning inom äldreomsorgen”
Ärendebeskrivning
Azar Hedemalm (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP) med följande lydelse:
”Ovannämnd revisionsrapport lades fram vid Kommunfullmäktiges sammanträde.
Efter att oppositionen initierade en hel del diskussioner kring ärendet lades rapporten
till handlingarna utan vidare åtgärder.
Vi från Miljöpartiet anser att varje revision som pekar på brister och ger förslag till
förbättringar ska leda till uppföljning av berört ärende. Uppföljningen ska syfta till
att få återrapportering från verksamheten om hur påpekade brister har åtgärdats eller
är tänkt att åtgärdas. Detta är ett grundläggande kvalitetsarbete i varje form av
organisation så väl privata som offentliga när en viss revision har skett.
Med anledning av detta vill vi ställa dessa frågor till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen:
1.

Hur påpekade brister i denna revisionsrapport har åtgärdats eller är tänkt att
åtgärdas?

2.

Vad är tidsplanen för genomförande och återrapportering av åtgärder i samband
med dessa revisioner?

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24, § 19 att interpellationen får ställas.
Martin Johansen (FP) lämnar följande svar på interpellationen:
På uppdrag av revisorerna i Tjörns kommun färdigställde Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers i december 2009 revisionsrapporten:
”Granskning av rutiner och organisation för kvalitetsledning inom äldreomsorgen”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 41
I den sammanfattande analysen bedömdes ”att Socialnämnden delvis har men
framförallt är på väg att utveckla ändamålsenliga rutiner och organisation för
styrning och uppföljning av kvalitén inom äldreomsorgen. De delar som särskilt
behöver uppmärksammas av nämnden är en planering för hur och när uppföljning av
kvalitén ska göras och rapporteras”.
Revisorerna rekommenderade:



att nämnden ger förvaltningen direktiv om vilka uppföljningar och
utvärderingar av kvalitén i verksamheten som ska genomföras samt
att nämnden preciserar tidpunkt när rapportering till nämnden ska ske.

Ärendets handläggning i socialnämnden
Revisionsrapporten ” Granskning av rutiner och organisation för kvalitetsledning
inom äldreomsorgen” daterad december 2009, inkom till socialförvaltningen 201006-09.
2010-08-25 Socialnämnden beslutade:
1.

Ställa sig bakom att styrgruppen tar fram direktiv om vilka uppföljningar av
kvalitén i verksamheten som ska genomföras och att de preciserar tidpunkter
när rapportering till nämnden ska ske

2.

Redovisa avslutat uppdrag till kommunfullmäktige.

2010-11-22 inkom utdrag ur KF sammanträdesprotokoll 2010-11-11
KF beslutade: Revisionsrapporten Granskning av rutiner och organisation för
kvalitetsledning inom äldreomsorgen noteras.
Följande framkommer i ett annat Ärende: Utredning av bemötande i Lilldalshemmet.
SN beslutar 2010-06-16 att utse en styrgrupp som ska arbeta vidare med frågan
utifrån Ernst & Youngs rapport och Länsstyrelsens tidigare tillsynsrapporter.
I SN:s beslut 2010-06-29 formuleras styrgruppens uppdrag ” är att utveckla och
säkra uppföljningssystem och se till att de problem som uppstått på Lilldalshemmet
får en lösning utifrån äldreplanens intentioner. Tidsplan: 15 december.”
SN beslut 2010-12-15 återrapportering från styrgrupp Lilldalshemmet läggs till
handlingarna.
Ernst&Young kommer att göra en uppföljning på Lilldal när vidtagna åtgärder fått
sätta sig. (Tills dess handleder Ernst&Young cheferna för Lilldalshemmet.)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 41
Uppföljningar som görs idag:

Uppföljning av individuella genomförandeplaner minst var 6:e månad,

Anhörigträffar- gemensamma alternativt individuella minst två/år och boende

Enkät gällande hälso- och sjukvårdsinsatserna

Brukarenkät som alla brukare i hemtjänst och äldreboenden svarar på en gång
per år. 2010 sker redovisning för kommunen totalt. 2011 ska redovisning ske
per äldreboende. Återrapporteras till socialnämnd varje höst (okt alt nov)

Arbete med att utverka ett nära ledarskap dvs närvaro i det dagliga arbetet med
de boende, för kontinuerlig uppföljning i det vardagliga arbetet.

Uppföljningsmöte med vårdteam regelbundet.

Utveckling av socialförvaltningens internkontrollplan. Arbetsmaterial
presenterades 2010-12-15. Antogs av socialnämnden mars 2011

Kvalitetslednings system inkl förbättrings- och uppföljningsprocess.
Arbetsmaterial presenterades 2010-12-15, Antogs i socialnämnden mars 2011.

Enkät till korttidsboende efter avslutad vistelse. Redovisas till socialnämnd var
6:e månad.’

Systematiska läkemedelsgenomgångar för varje enskild vårdtagare. Årlig
uppföljning.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 42
Dnr. 2011/50-130

Svar på interpellation från Benny Halldin (S) till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (FP) kring kommunens planerade
åtgärder med anledning av svar på motion om det öppna och
mångkulturella samhället
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande
Martin Johansen (FP) med följande lydelse:
”Tjörns kommunfullmäktige ställde sig den 9 december 2010 bakom
huvuddragen i följande motion:
”Tjörns kommun måste aktivt ta ställning för det öppna och mångkulturella
samhälle som varit Sveriges kännetecken sedan många år.
Vi som tror på människors värdighet och lika värde, oavsett vilket land vi är
födda i, oavsett vilket kön eller vilken ålder vi har, oavsett hur vår sexuella
orientering tar sig uttryck, oavsett vår religion måste nu reagera och agera.
Runt omkring i Sverige samlades nu många tusen människor för att ge sin
mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor.
Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha
samma rättigheter som jag. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara
födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att
göra skillnad på människor. Här har vi ett gemensamt uppdrag.
Idag hotas toleransen och öppenheten av främlingsfientliga krafter allt från de som
öppet vill skilja människor åt efter religion och hudfärg till de som i fördolda ger
uttryck åt dessa sina ljusskygga åsikter.
Att tilldela en grupp människor vissa egenskaper efter ursprung eller hudfärg är i
grunden djupt okunnigt och ovärdigt Sveriges samhälle. Detsamma gäller de som
vill utmåla olika världsreligioner som ett hot mot vårt samhälle.
Det är dags att vi inom Tjörns kommun mobiliserar alla progressiva krafter för att slå
vakt om viktiga värden som mänskliga rättigheter och religionsfrihet.
Med stöd av ovanstående kräver vi:
Att kommunstyrelsen förutsättningslöst ges i uppdrag att undersöka hur Tjörns
kommun kan stödja det öppna och mångkulturella samhället.
Att kommunstyrelsen åtminstone genomför följande arbetsuppgifter:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 42
Att utarbeta en handlingsplan för Tjörns kommuns arbete för det öppna och
mångkulturella samhället.
Att tillsammans med politiska partierna, föreningslivet, bildningsförbunden, de
kyrkliga samfunden genomföra en föreläsningsserie för att stödja och utveckla
det öppna och mångkulturella samhället.
Att rapportera fortlöpande till kommunfullmäktige hur detta arbete fortlöper.”
Detta med en hänvisning till att detta uppdrag redan finns för samtliga styrelser
och nämnder i och med en formulering i budgetarna för 2009, 2010 och 2011.
Mina frågor blir nu till Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP):
Vad har kommunen gjort i motionens anda under 2009 och 2010?
Vad planerar kommunen att göra i motionens anda under 2011?”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24, § 20 att interpellationen får ställas.
Martin Johansen (FP) lämnar följande svar på interpellationen:
”Majoritetens syn är att alla människors lika värde måste värnas. Rasism och
främlingsfientlighet är ett hot mot demokratin. All rasism och främlingsfientlighet
måste bekämpas på ett kraftfullt sätt. Vår grundsyn är att alla bedöms utifrån sina
individuella förutsättningar oavsett kön, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.
Jag kommer nu att lista en del av det som gjorts och görs i Tjörns kommun i den
anda interpellanten ställt sin fråga:
Kultur- och fritid arbetar aktivt med att deras verksamheter ska samverka kring
integration mellan kulturer, åldrar, kön etcetera.
På kultur- och fritidscentrarna arbetar man med workshops som handlar om
antidiskriminering och barnkommissionen. Man har även en filmstudio där man
visar filmer om kulturella olikheter och följer upp detta med diskussioner kring
kulturella olikheter och förståelse mellan varandra.
På biblioteken arbetar man med bokpåsar på andra språk än svenska och samverkar
även med vårdcentralen för att ta fram material på de språk som efterfrågas.
Naturligtvis tar man även hem böcker på de språk som talas på Tjörn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 42
Kommunen stöttar i samverkan med SISU/VSIF föreningarna på Tjörn med
värdegrundsarbete där detta är ett centralt tema.
I samverkan med Akvarellmuseet arbetar kommunen med den så kallade Amen
serien där bland annat detta tema tas upp.
Tjörns kommun har även tagit tag i modersmålsundervisningen och undervisar nu i
fler modersmål. Vi har även extra stöd i svenska för elever med invandrarbakgrund
då vi tror att en av de viktigaste nycklarna till en lyckad integration är språket.
Samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört ett stort
arbete med likabehandlingsplanerna. Man arbetar även i hela kommunens
förvaltning med jämställd medborgarservice.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med framförallt
socialförvaltningen gjort ett stort arbete för att få verksamheten på Tjörnbro park att
fungera bra. Man har bland annat under hösten/vintern drivit allmän förskola och
grundskola på platsen med lyckat resultat.
Inom socialförvaltningen arbetar man medvetet med att man på kommunens
boenden ska tänka mångkulturellt, könsneutralt och med en öppenhet för olika
religioner. Detta yttrar sig bland annat i att man hjälper de som så önskar att ta sig
till moskéer.
Detta var några exempel på hur man arbetar, både tidigare och även nu och framåt.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28
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KF § 43
Dnr. 2011/131-020

Anmälan om motion om yttrandefriheten för kommunens anställda
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Yttrandefriheten är en grundlagsfäst rättighet i en demokrati. Att samtliga anställda
inom Tjörns kommun både har en rättighet och en skyldighet att påtala brister och
missförhållanden inom kommunens verksamhet borde vara så självklart att det inte
speciellt skulle behövas lyftas till kommunalfullmäktige. Trots detta vittnar ett antal
anställda om en rädsla att fritt säga sin mening om olika kommunala verksamheter.
En rädsla att utsättas för trakasserier, utskällningar, sämre löneutveckling m.m. av
sina chefer och arbetsledare är bara något av det som nämnts.
Det borde vara varje chefs ansvar att med kraft försöka stoppa denna rädsla. Detta
genom att stå upp för yttrandefriheten i så väl ord som gärningar. Alla vet ju att en
öppen och fri debatt är en förutsättning för att de bästa besluten skall kunna fattas på
såväl politisk som tjänstemanna nivå.
Chefer och arbetsledare som trots denna vetskap med sitt eget agerande medverkar
till att rädslan ökar inom Tjörns kommun måste tillrättavisas och om inte detta
hjälper omplaceras. Samtliga fall av misstänkta trakasserier, utskällningar, sämre
löneutveckling m.m. som kan kopplas till att anställda utnyttjat sin yttranderätt måste
grundligt utreddas. Om det då visar sig finnas grund i misstankarna skall Tjörns
kommun på lämpligt sätt kompensera den drabbade och tillrättavisa den som brustit i
sitt agerande.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
1.
2.
3.
4.

Justerandes sign

att Tjörns kommunfullmäktige klart uttalar sitt stöd för samtliga anställdas rätt
och skyldighet att offentligt påtala brister och missförhållanden i kommunens
verksamhet.
att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att
motverka rädslan på kommunens arbetsplatser. Handlingsplanen skall
utarbetas i samråd med de fackliga organisationerna.
att ett speciellt politisk utskott bestående av Kommunstyrelsens 1:e och 2:e
vice ordförande ges i uppdrag att ta emot och utredda alla fall av misstänkta
kränkningar av de anställdas yttrandefrihet.
att detta speciella politiska utskott skall första gången återrapportera sitt arbete
på kommunfullmäktiges juni sammanträde i år.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

Forts. KF § 43
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

17 [54]

KF § 44
Dnr. 2011/139-706

Anmälan av motion om extra medel till äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Att äldreomsorgen på Tjörn idag har ett akut behov av ytterligare resurser borde
vara uppenbart för alla som känner till verksamheten.
Samtidigt finns ett berättigat krav från många anställda att öka sin tjänstgöring detta
för att få tjänster som är möjliga att försörja sig på.
Ett snabbt agerande kan på detta sätt bidra till att börja lösa två akuta problem och
samtidigt bidra till att lägga grund för en mer långsiktig utveckling av äldreomsorgen
på Tjörn.
Med stöd av ovanstående yrkar vi att:
1.
2.
3.
4.

Tjörns kommunfullmäktige ger ett extra anslag på 3 000 000 kronor till
äldreomsorgen detta för att öka bemanningen.
Att pengarna i första hand skall användas till att erbjuda heltidstjänster med
vettiga scheman till de av våra deltidsanställda som så önskar gå upp i
tjänstgöringsgrad.
Att pengarna i andra hand skall användas till att erbjuda heltidstjänster till våra
timvikarier så en vikarie pool med heltidstjänster kan skapas.
Att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att återkomma med de
konkreta åtgärder som behövs för att uppfylla den befintliga
äldreomsorgsplanen och vad som mer långsiktigt fodras för att äldreomsorgen
på Tjörn kan utvecklas med målet att återigen bli en av landets bästa.”

Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28
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KF § 45
Dnr. 2011/110-291

Anmälan av motion om barnomsorgslokaler i Kållekärr
Ärendebeskrivning
Isabell Eriksson (S) och Lars Carlsson (KA) har lämnat in en motion med följande
lydelse:
”Ändamålsenliga lokaler till förskoleverksamheten och den pedagogiska omsorgen
1-5 åringar i Kållekärr.
Det är stort behov av ändamålsenliga förskolelokaler, detta uppfylls inte idag.
Verksamheten ligger idag i klassrum på Kållekärrs skola. I samma klassrum ska
barnen leka, pyssla och sova. Endast en toalett per avdelning finns. Barnen får
”fraktas” till skolmatsalen för att äta, ner för en trappa och över de stora barnens
skolgård. Detta har nu pågått under två år.
För den pedagogiska verksamheten (dagbarnvårdarna)är problemet att det inte finns
någon lokal över huvud taget. Under tre års tid har barn, föräldrar och personal
särbehandlats i Kållekärr mot annan likartad kommunal verksamhet på Tjörn.
I den pedagogiska verksamheten jobbar man i två arbetslag om tre dagbarnvårdare.
Varje dagbarnvårdare har en arbetsdag som kan börja 06.30 och sluta 18.30= 12
timmar, men de kan max jobba 40 timmar i veckan. För att täcka upp för varandra
vid personalens lediga dagar, sjukdom eller vård av egna sjuka barn får de
dagbarnvårdare som jobbar en större barngrupp.
Särbehandling uppstår när två personal i samma arbetslag är frånvarande. Det finns
då inte möjlighet för en dagbarnvårdare att ta emot 18-20 barn i sitt hem. Föräldrarna
har då rätt att ta ut ”vård av barn”. Är dagbarnvårdarna själva hemma för vård av
barn har föräldrarna inte rätt att ta ut ”vård av barn”.
Detta har tidigare löst sig genom en gemensamhets lokal då man har kunnat ta hjälp
av det andra arbetslaget. I dagbarnvårdarnas avtal står det skrivet att de har rätt till en
gemensamhets lokal, detta uppfylls ej idag.
Med stöd av ovan beskrivning yrkar undertecknande partier följande:
‐
att projektering av nybyggnation av förskola för ovan beskriven verksamhet i
Kållekärr omedelbart startas.
‐
att projekteringen ska innehålla adekvat gemensamhetslokal för
dagbarnvårdarna.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28
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KF § 46
Dnr. 2011/138-346

Anmälan av motion rörande vatten- och avloppsverksamheten i
Tjörns kommun
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens interna
dokument från 2010-05-19 finns en beräknad investeringsvolym på över 453
miljoner kronor upptagna för åren 2010-2015.
Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora akuta problem. Avbrott i
vattenleveranser har bara den senaste tiden bl a drabbat Åstol och Skärhamn.
Sydvästra Tjörn har dessutom tidigare haft en längre period med otjänligt vatten.
Sammantaget pekar dessa problem på ett stort och växande underhållsbehov av det
befintliga nätet.
För att finansiera framtida behov har majoriteten beslutat om en höjning av VAtaxorna med 10 % årligen under ett antal år. VA-taxan kommer att stiga långt
mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för medborgare och
företag. För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av stora avgiftshöjningar är
det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och
prioriterar de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet.
Driftsbudgeten
Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka
kostnaderna. Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och
lönekostnader, befintliga underhållskostnader, åtaganden och avtal, fakturahantering,
kvalitetssäkring, leverantörskontroll är självklara inslag i arbetet.
Investeringsbudgeten
När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de
föreslagna investeringarna. Inte minst senaste tidens information, i media, om
omprövning av reningsverket i Rönnäng och diskussioner och VA-samarbete med
grannkommuner (färskvatten från Göta älv) torde kräva en radikal omprövning.
Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på
särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras.
Investeringar som är kopplade till målet om 25 000 invånare på Tjörn till år 2020 ska
revideras till kommunens nuvarande mål om högst 19 000 invånare år 2020. Varje
investering ska kopplas till de driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den
eventuella påverkan på taxan ska beräknas innan slutligt beslut om investeringens
storlek och förläggning i tid slutligen avgörs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28
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Forts. KF § 46
Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2011-2015
som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att
taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.
Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren 2011.
Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara
kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.
Förslag har dykt upp att vi ska överföra pengar från våra skatter för att bekosta
avskrivningar på VA-anläggningar, en sådan överföring är bokstavligen att ta pengar
från skolor och äldreboende för att finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar.
Samtidigt ställer sig VA-kollektivet frågande till de internräntorna som belastar dem
för sina investeringar.
Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad
vare sig mer eller mindre.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
–
–
–
–
–

att ett speciellt VA-utskott inrättas för att under Samhällsbyggnadsnämnden
hantera VA-frågorna.
att detta nya utskott får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
framtida underhållsbehov.
att detta nya utskott får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
investeringsbehov.
att se över de senaste årens drift och kapitalkostnader för att se om VAverksamheten är baserat på principen om självkostnad.
att lägga fram ett nytt förslag till VA-taxa som dels baseras på de reviderade
underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har
som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i
samhället i stort.”

Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28
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KF § 47
Dnr. 2011/87-105

Anmälan av motion om kommunens tidning Vi på Tjörn
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
” På kommunfullmäktige den 24 februari 2011 förklarade kommunstyrelsens
ordförande att artiklar i tidningen ”Vi på Tjörn” har till syfte att informera om olika
kommunala frågor medan Ledaren var att betrakta som ett debattinlägg av
ledarskribenten.
Då det är viktigt att veta med vilken källkritik man skall läsa olika alster så tycker vi
att kommunen borde informera tidningens läsare om innehållets olika syften.
Då kommunen nu öppnat för debattinlägg i olika frågor inom ramen för ”Vi på
Tjörn” är det viktigt att debatten förs så allsidigt som möjligt.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
–
-

att Tjörns kommuns tidning tydligt deklarerar vad som är att betrakta som
information och vad som är att betrakta som debatt inlägg.
att ett uppslag viks åt debattinlägg från kommunfullmäktiges partier.
att ett uppslag viks åt debattinlägg från kommunmedborgarna.
att dessa ändringar införs så snart det är praktiskt möjligt.”

Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

22 [54]

KF § 48
Dnr. 2011/107-006

Anmälan av motion om ändrad sittning vid kommunfullmäktiges
sammanträden
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
” Under flera mandatperioder har partierna gemensamt beslutat att ledamöterna inom
majoritet och opposition sitter vända mot varandra, sk. Engelsk parlamentssittning.
Denna möblering har uppenbara fördelar. Åhörarna, ledamöterna och presidiet ser
varandra på ett bättre sätt samtidigt som ledamöterna tydligt ser varandra.
Möbleringen ger dessutom en öppnare och mer inbjudande atmosfär.
Sedan den nu pågående mandatperioden startade har kommunfullmäktiges möten
återgått till den omoderna sk. biosittning då de ovannämnda fördelar inte uppnås.
Många ledamöter och åhörare föredrar den tidigare sk. engelska parlamentsittningen.
Förslag
Att KF omgående återgår till ”engelsk parlamentsittning” i alla lokaler där KF
sammanträder, där detta är praktiskt möjligt.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunfullmäktiges presidium för
beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28
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KF § 49
Dnr 2011/112-101

Redovisning av ej färdigberedda motioner
Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 33 står att ”Kommunstyrelsen skall två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober”.
Följande ej färdigberedda motioner föreligger:
Motion om cirkulationsplats vid Häggvallskolan
Dnr
Motionär:
Status:

2010/134-311
Nils Lackfors (S)
Motionen återremitterades till samhällsbyggnadsnämnden
2010-09-17. Påminnelse skickad 2011-03-04.

Motion om kommunal upphandling
Dnr
Motionär:
Status:

2010/135-052
Benny Andersson (S) och Nils Lackfors (S)
Motionen behandlas på kommunstyrelsens presidieutskott
2011-04-28.

Kommunfullmäktige beslutar
Redovisningen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

KF § 50

Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 19.08-19.09 för genomförande av
allmänhetens frågestund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28
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KF § 51
Dnr. 2011/115-042

Årsredovisning 2010 samt revisionsberättelse
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2010.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 76.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Halldin (S) yrkar att avsättningen rörande avloppsreningsverk stryks.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Martin Johansens yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Martin Johansens (FP) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Benny Halldins (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
23 ja-röster
16 nej-röster
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstat framgår av bifogat omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning 2010 godkänns.
2.

Revisionsberättelse för 2010 noteras.

Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för
Benny Halldins yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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KF § 52
Dnr. 2011/143-007

Fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna 2010
Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat verksamheterna och räkenskaperna för 2010.
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har biträtt vid revisionen.
Revisorerna förordar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de
förtroendevalda.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunstyrelsen, nämnderna och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet
för 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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KF § 53
Dnr. 2011/103-041

Godkännande av budgetjustering 2011
Ärendebeskrivning
Medel för investeringar är budgeterat centralt fram till att investeringarna är utförda
och verksamheterna debiteras kapitalkostnader eller hyra. För år 2011 finns 17,9
miljoner kronor i centralt anslag för driftkonsekvenser.
För investeringar utförda år 2009 och 2010 föreslås en fördelning på
12,7 miljoner kronor.
Dessutom föreslås budgetjustering för 2011 på totalt 4 miljoner kronor fördelat
enligt följande:


Barn- och utbildningsnämnden erhåller totalt 3 miljoner kronor varav
2 miljoner kronor avseende skolskjutskort och 1 miljon kronor för
måltidskostnader.



Socialnämnden erhåller 0,5 miljoner kronor avseende nattsköterska
hemsjukvården.



Räddningstjänsten erhåller 0,5 miljoner kronor för arbete med säker
och trygg kommun.

Finansiering av budgetjusteringen på 4 miljoner kronor sker med medel från
fastighetsförsäljningar 2011.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 77.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Förslagna budgetjusteringar godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KF § 54
Dnr. 2011/102-042

Månadsuppföljning per den 2011-02-28 samt helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har gjort en helårsprognos som bygger på resultat per den
2011-02-28.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 78.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Helårsprognos för 2011 noteras.

Justerandes sign

2.

Styrelser och nämnder uppmanas att aktivt inom sina ansvarsområden ansvara
för anpassningen till kommunens ekonomiska förutsättningar.

3.

Fullmäktiges beslut om verksamheternas mål och inriktning beaktas.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KF § 55
Dnr. 2011/44-042

Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2009 för
stiftelsen Hjälteby Samlingslokal
Ärendebeskrivning
Enligt stiftelsen Hjälteby Samlingslokals stadgar ska dess styrelse före första maj
överlämna verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för föregående år till
kommunfullmäktige för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal har den 2011-02-05 inkommit med
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2009.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-03-10, § 56.
Yrkande
Benny Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Årsredovisning för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal avseende
verksamhetsåret 2009 godkänns.
2.

Justerandes sign

Styrelsen för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal beviljas ansvarsfrihet för 2009.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

30 [54]

KF § 56
Dnr. 2011/101-206

Antagande av ny plan- och bygglovstaxa
Ärendebeskrivning
Nuvarande bygglovstaxa (förhandsbesked, bygglov, bygganmälan m.m) antogs
av kommunfullmäktige den 29 december 2005 (§ 204). Den nuvarande taxan
bygger på kommunförbundets förslag till ”Plan- och bygglovstaxa 2004” med
vissa justeringar. Avgifterna har årligen justerats utifrån kostnadsutvecklingen.
Ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj 2011. Därför krävs, att ny taxa
antas av kommunfullmäktige och är gällande vid detta datum. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har ursprungligen presenterat förslag till ”Plan- och
bygglovstaxa”, daterad mars 2011.
Tjänsteutlåtande
Stadsarkitekt Tore Järvengrens tjänsteutlåtande daterat 2011-02-15.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-16, § 105.
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 79.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Plan- och bygglovstaxa, motsvarande SKL:s förslag daterad mars 2011, antas.
2. Taxan gäller från och med den 2 maj 2011.
3. Kostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamhet ska vara 75 %.
4. Kostnadstäckningsgraden för planverksamheten ska vara 100 %
(privata planer och exploateringsplaner).
5. Faktorn N bestäms till 1,25.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

31 [54]

KF § 57
Dnr. 2011/61-531

Godkännande av avtal om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken och samverkansformer kring kollektivtrafikens
utveckling
Ärendebeskrivning
I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut
om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i
Västra Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en
sådan förändring. Det Regionala ägarrådet har tagit fram förslag till avtal mellan
regionen och kommunerna, principer för tillköp samt samverkansformer. Ägarrådet
har
också tillsammans med Västkom tagit fram ett underlag för beräkning av
konsekvenserna av en skatteväxling. I detta arbete har tjänstemän från region,
kommuner, Västkom och Västtrafik medverkat.
Regionala ägarrådet översänder i skrivelse 2011-02-14 underlag för beslut gällande
ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland med tillhörande skatteväxling och
samverkansformer.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 81.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra
Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen
från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en
skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta,

Justerandes sign

2.

Samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten
”Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland”,

3.

Under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra
Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling
som för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets
nominella aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen,

4.

Godkänna en mellankommunal skatteutjämning i enlighet med
rekommendation av VästKoms styrelse den 2011-02-24, § 6.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

32 [54]

KF § 58
Dnr. 2011/88-719

Revisionsrapport avseende ”Barnkonventionen – en granskning av
hur Tjörns kommun genom övergripande styrning och uppföljning
införlivar barnkonventionen i sin verksamhet”
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med biträde av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
granskat hur Tjörns kommun genom övergripande styrning och uppföljning
införlivar barnkonventionen i sin verksamhet.
Syftet med granskningen är att undersöka hur Tjörns kommun införlivar
barnkonventionen i den kommunala verksamheten, med fokus på barnkonventionens
artikel 2 (om diskriminering), artikel 3 (om hänsyn till barnets bästa) artikel 4 (om
aktiva prioriteringar), artikel 6 (om rätt till liv och utveckling) samt artikel 12 (om
inflytande och delaktighet).
Granskningen omfattar och har översänts till kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, kultur - och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 82.
Yrkanden
Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Halldin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Revisionsrapporten noteras.
2. En rapport ska lämnas till kommunstyrelsen under hösten 2011 om hur nämnder
och styrelser arbetar vidare med barnkonventionen som ett aktivt styrdokument i
Tjörns kommun. Särskilt ska nämnder och styrelser redovisa hur en systematiskt
uppföljning utförs av verksamheternas resultat utifrån barnkonventionens
huvudartiklar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

33 [54]

KF § 59
Dnr. 2011/64-759

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS – fjärde kvartalet 2010
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet finns i 16 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL).
Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från
samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige en gång per kvartal.
Inom äldreomsorg har kommunen tre fall att rapportera varav ett fall där beslutet är
verkställt och två fall där den enskilde tackat nej till erbjuden plats och fem fall att
rapportera inom LSS där kommunen saknar ledig bostad att erbjuda.
Inom IFO har kommunen inget fall att rapportera inom den anvisade tidsperioden till
och med 31 december 2010.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 83.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Rapport rörande ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 §
Socialtjänstlagen samt ej verkställda beslut enligt 9 § LSS avseende fjärde kvartalet
2010 noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

34 [54]

KF § 60
Dnr. 2011/65-702

Antagande av reviderade riktlinjer för serveringstillstånd
Ärendebeskrivning
Från 2011-01-01 gäller en ny alkohollag SFS 2010:1622.
Som en konsekvens av detta behöver riktlinjerna för serveringstillstånd revideras.
Revideringen är endast av redaktionell med hänsyn till den nya lagen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 84.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd antas.
2.

Justerandes sign

Riktlinjerna gäller från och med 1 maj 2011.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

35 [54]

KF § 61
Dnr. 2011/123-003

Antagande av reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Som en konsekvens av en ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor
bör § 6 i kommunstyrelsens reglemente revideras. Ändringen innebär att reglementet
hänvisar till den nu gällande lagstiftningen.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-04-06.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 85.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens reglemente revideras enligt upprättat förslag.
2.

Justerandes sign

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 maj 2011.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

36 [54]

KF § 62
Dnr. 2011/126-111

Val av lekmannarevisor och suppleant i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Staffan Mattsson (FP) väljs som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson (M) som
suppleant i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

37 [54]

KF § 63
Dnr. 2011/126-111

Val av lekmannarevisor och suppleant i Tjörns Bostads AB
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Dan-Tore Toresson (M) väljs som lekmannarevisor och Staffan Mattsson (FP) som
suppleant i Tjörns Bostads AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

38 [54]

KF § 64
Dnr. 2011/126-111

Val av lekmannarevisor och suppleant i Wallhamnbolagen AB
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Lars Öfverström (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
John Gunnar Ericsson (S) väljs som lekmannarevisor och Torgny Larsson (S) som
suppleant i Wallhamnbolagen AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

39 [54]

KF § 65
Dnr. 2011/126-111

Val av lekmannarevisor och suppleant i Tjörns Miljö AB
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Lars Öfverström (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Per Jensnes (opolitisk) väljs som lekmannarevisor och John Gunnar Ericsson (S) som
suppleant i Tjörns Miljö AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

40 [54]

KF § 66
Dnr. 2011/126-111

Val av lekmannarevisor och suppleant i Tjörns Måltids AB
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Lars Öfverström (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Torgny Larsson (S) väljs som lekmannarevisor och Per Jensnes (opolitisk) som
suppleant i Tjörns Måltids AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

41 [54]

KF § 67
Dnr. 2011/126-111

Val av revisor och suppleant i stiftelsen Säbygården
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Lars Öfverström (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Staffan Mattsson (FP) väljs som revisor och Dan-Tore Toresson (M) som suppleant i
stiftelsen Säbygården.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

42 [54]

KF § 68
Dnr. 2011/126-111

Val av revisor och suppleant i stiftelsen Tjörns Ishall
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Lars Öfverström (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Staffan Mattsson (FP) väljs som revisor och John Gunnar Ericsson (S) som suppleant
i stiftelsen Tjörns Ishall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

43 [54]

KF § 69
Dnr. 2011/126-111

Val av revisor och suppleant i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Lars Öfverström (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Per Jensnes (opolitisk) väljs som revisor och John Gunnar Ericsson (S) som
suppleant i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

44 [54]

KF § 70
Dnr. 2011/126-111

Val av revisor och suppleant i donationsstiftelserna
Ärendebeskrivning
Enligt revisorernas reglemente ska kommunfullmäktige, bland kommunens revisorer,
utse lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med
suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
Kommunens revisorer har lämnat ett förslag till fördelning av sina uppdrag avseende
kommunens bolag, stiftelser och donationsstiftelser.
Yrkande
Lars Öfverström (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
John Gunnar Ericsson (S) väljs som revisor och Dan-Tore Toresson (M) som
suppleant i samtliga donationsstiftelser:
Hjalmar Petterssons stiftelse
Amandus Leopold Larssons donationsstiftelse
Skolstiftelsen
Sociala stiftelsen
Signuelska donationsstiftelse
Stiftelsen Josefina Petterssons donationsfond.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

45 [54]

KF § 71
Dnr. 2011/75-023

Begäran från Elisabeth Samuelsson (C) om att få bli entledigad från
uppdrag som ersättare i styrelsen för stiftelsen Josefina Petterssons
donationsfond
Ärendebeskrivning
Elisabeth Samuelsson (C) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i styrelsen för stiftelsen Josefina Petterssons donationsfond då hon inte
längre är medlem i Centerpartiet.
Kommunfullmäktige beslutar
Elisabeth Samuelsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
stiftelsen Josefina Petterssons donationsfond.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

46 [54]

KF § 72
Dnr. 2011/126-111

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för stiftelsen Josefina Petterssons
donationsfond (C)
Ärendebeskrivning
Elisabeth Samuelsson (C) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i styrelsen för stiftelsen Josefina Petterssons donationsfond.
Under förutsättning att Elisabeth Samuelsson entledigas från sitt uppdrag ska
kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
Nominering
Centerpartiet nominerar Olle Kjellström (C).
Kommunfullmäktige beslutar
Olle Kjellström (C) väljs som ersättare i styrelsen för stiftelsen Josefina Petterssons
donationsfond.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

47 [54]

KF § 73
Dnr. 2011/147-023

Begäran från Maria Stahre (FP) om att få bli entledigad från
uppdrag som ersättare barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Maria Stahre (FP) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Maria Stahre (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

48 [54]

KF § 74
Dnr. 2011/126-111

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (FP)
Ärendebeskrivning
Maria Stahre (FP) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Under förutsättning att Maria Stahre entledigas från sitt uppdrag ska
kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
Kommunfullmäktige beslutar
Nathalie Vehre (FP) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

49 [54]

KF § 75
Dnr. 2011/148-023

Begäran från Nils Lackfors (S) om att få bli entledigad från uppdrag
som ledamot tillika vice ordförande i valberedningen
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot tillika
vice ordförande i valberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar
Nils Lackfors (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i
valberedningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

50 [54]

KF § 76
Dnr. 2011/126-111

Fyllnadsval av ledamot i valberedningen (S)
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot tillika
vice ordförande i valberedningen.
Under förutsättning att Nils Lackfors entledigas från sitt uppdrag ska
kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
Nominering
Socialdemokraterna nominerar Benny Halldin (S).
Kommunfullmäktige beslutar
Benny Halldin (S) väljs som ledamot i valberedningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-04-28

51 [54]

KF § 77
Dnr. 2011/126-111

Fyllnadsval av vice ordförande i valberedningen (S)
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot tillika
vice ordförande i valberedningen.
Under förutsättning att Nils Lackfors entledigas från sitt uppdrag ska
kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
Nominering
Socialdemokraterna nominerar Benny Halldin (S).
Kommunfullmäktige beslutar
Benny Halldin (S) väljs som vice ordförande i valberedningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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KF § 78
Dnr. 2011/158-332

Fråga från Benny Andersson (S) till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP) om beslutat starttillstånd för lekplats
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) med följande lydelse:
” På kommunstyrelsesammanträdet den 14 april beslutades att en privat exploatör
skulle finansiera en lekplats i Kårevik, Rönnäng.
Från den 16 september 2010 finns det ett protokoll på KSAU:s dagordning som
lyder enligt nedan:
KS AU § 125
Dnr. 2010/206-340
Begäran om starttillstånd för projekt Lekplatser – GA 009
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen begär om starttillstånd för investeringsprojekt
Lekplatser – GA 009.
Handlingar
Teknisk chef Pascal Karlssons projektbeskrivningar till investeringsbudget för
perioden 2010-2015.
Beslutet blev efter votering att kommunen skulle bygga och bekosta en lekplats
under våren 2011 på samma plats som den private exploatören nu skall bygga och
bekosta en lekplats enligt beslut den 14 april 2011 i kommunstyrelsen.
Min enkla fråga lyder med anledning av ovan beskrivna ärendena,
Varför gav kommunen starttillstånd den 16 september ur kommunens
investeringsbudget till byggandet av en lekplats inom det privata planområde som nu
enligt det senaste kommunstyrelsemötet ska bekostas av de privata exploatörerna? ”
Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) svarar på frågan.
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KF § 79
Dnr. 2011/159-004

Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) till
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) rörande
diarieföring och klassning av handlingar
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP) med följande lydelse:
” Då det visat sig finnas en viss oro hos en del av förvaltningscheferna i Tjörn
kommun kring hur hanteringen av inkomna handlingar i kommunen fungerar
vill vi ställa en interpellation i ärendet.
Denna oro har bland annat tagit sig uttryck i att man gjort en så ovanlig
handling att man gått förbi sin chef och utan hans vetskap skickat ett brev till
Tjörns Socialdemokrater.
I brevet uttrycker man bland annat oro för hur våra rättsliga instanser ser på
hur vi hanterar frågor om offentlighet och sekretess inom kommunen.
Mina frågor blir nu till Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP):
1.
Hur ser kommunens rutiner kring fastställande av vad som är allmän
handling och diarieföring ut?
2.
Speciellt hantering av inkomna handlingar såväl per brev som per e-post?
3.
Hur ser rutinerna ut för bedömning av vad som är arbetsmaterial och inte?
4.
På vilka grunder tas beslut om att inte lämna ut en allmän handling?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas.
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KF § 80
Dnr. 2011/165-601

Motion om datorer till elever
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”I (S) och (MP)´s gemensamma budgetförslag inför 2011 stod det:
Datoranvändandet är en strategisk fråga för eleverna i en global framtid. Datorn är
en kommunikationsplattform, ett kreativt center och ett självklart pedagogiskt
hjälpmedel. I grunden är det också en demokratisk fråga - alla elever ska ha
likvärdiga förutsättningar att kunna arbeta med bra verktyg d v s med en väl utrustad
dator.
Med stöd av ovanstående yrkar vi att:
1.

2.

3.

Justerandes sign

Tjörns kommunfullmäktige ger ett extra driftsanslag till Barn och
utbildningsnämnden för att man inför höstterminen 2011 skall kunna utrusta
alla elever från och med årskurs 6 till och med gymnasieskolan med egna
bärbara datorer.
Tjörns kommunfullmäktige ger ett extra investeringsanslag för att man inför
höstterminen 2011 kan utrusta våra skolor med nödvändig IT-infrastruktur för
att kunna hantera att alla elever och lärare använder sig av datorer i
undervisningen.
Tjörns kommunfullmäktige ser till att motionen behandlas skyndsamt.”

Utdragsbestyrkande

