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Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Lars Thorsson (M) och Azar Hedemalm (MP) utses att justera protokollet jämte
ordföranden.
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Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs utan ändringar eller tillägg.
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KF § 99
Dnr. 2011/81-130

Svar på 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.
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Forts. KF § 99
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?”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28, § 39 att interpellationen får ställas men ska
förtydligas till nästa sammanträde.

Socialnämndens ordförande Reidun Lorentzon (KD) lämnar följande svar på
interpellationen:
”Allt dagligt arbete inom social tjänsten styrs av socialtjänstlagens portalparagraf (1
kap 1 § Socialtjänstlagen), som uttrycker att samhällets socialtjänst på demokratins
och solidaritetens grund ska främja människors jämlikhet i levnadsvillkor, solidaritet
och trygghet. Detta förhållningssätt utgör en värdegrund och en självklar del i alla
bedömningar och alla insatser. Portalparagrafen ingår som en central del i den
utbildningen som krävs för socialtjänstens personal.
När människor vänder sig till socialtjänsten för att söka hjälp och stöd görs alltid
individuella behovsbedömningar utifrån denna värdegrund, men eftersom det finns
så få människor med annan kulturell bakgrund på Tjörn så förekommer de i stort inte
alls inom socialtjänsten med undantag av de ensamkommande flyktingbarnen.
Socialförvaltningen tar emot ensamkommande flyktingbarn från olika kulturer i sina
ungsdomsboenden. Där arbetar man bland annat med att integrera ungdomarna i det
svenska samhället, skapa möten mellan den svenska och andra kulturer bland annat
genom att ungdomarna deltar i olika idrottsföreningar. Västerängs ungdomsboende
som tar emot flyktingbarnen när de anländer till kommunen har inte märkt av
främlingsfientlighet.
Sommaren 2011 genomförs ett projekt M/S MIRA som syftar till att
ensamkommande flyktingbarn i Tjörns kommun, genom ett gott bemötande och god
introduktion, skall ha rätt till att uttrycka sig fritt, utveckla färdigheter samt att aktivt
ta del i, och ta ställning i viktiga frågor i det svenska samhället.
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Forts. KF § 99
Projektet består av en två veckor lång introduktionskurs där ensamkommande
flyktingbarn i Tjörns kommun, genom olika teman och medverkande volontärer får
använda reflekterande samtal, kulturevenemang, rollspel samt olika arbetsövningar,
till diskussioner och kunskap om det svenska samhället.
Målet är att stärka deras självförtroende, utveckla ett socialt nätverk och att skapa ett
forum för åsikter, livskunskap, känslor och reflektioner som möjliggör att
ungdomarna aktivt arbetar för en oberoende framtid i deras nya land.
Projektet drivs inom ramen för socialförvaltningen, barn- och familjeenheten i
samverkan med kultur- och fritid.
Varje dags aktiviteter och arbetsövningar utgår från olika teman med fokus på att
tillvara ungdomarnas åsikter och livskunskap och knyta det till deras framtid i
Sverige. I projektet kommer andra ungdomar att bjudas in som volontärer.
Volontärerna kommer att aktivt delta i aktiviteter och övningar under någon dag med
syfte att tillföra livskunskap och åsikter i andra perspektiv och med en förhoppning
om ett utökat socialt nätverk för de ensamkommande flyktingbarnen.
Volontärerna skall vara väl integrerade i samhället och vara mellan 16-23 år. För att
hitta volontärer har informationsblad att skickas ut till Nösnäsgymnasiet i
Stenungsund samt UCT i Skärhamn. Även andra kontaktkanaler nyttjas.”
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KF § 100

Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 18.40-18.55 för att genomföra
allmänhetens frågestund.
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KF § 101
Dnr. 2011/219-041

Antagande av budget 2012 och preliminär budget 2013-2014
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige
fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före
sommaruppehållet.
Majoritetsgruppen, som består av Folkpartiet. Moderaterna, Kristdemokraterna,
Samhällets Bästa och Centerpartiet, har upprättat ett gemensamt budgetförslag för
perioden 2012-2014.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har upprättat ett gemensamt budgetförslag för
perioden 2012-2015.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-01, § 125.
Beslut om förlängt sammanträde 1
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 14, regleras att ” Om fullmäktige inte hinner
slutföra ett sammanträde före kl. 22.00, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.”
Då klockan närmar sig denna tidpunkt ställer ordföranden frågan om fullmäktige
anser att sammanträdet ska förlängas eller ajourneras och finner att
kommunfullmäktige beslutat att sammanträdet ska förlängas till klockan 23.00.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dvs Folkpartiets,
Moderaternas, Kristdemokraternas, Samhällets Bästas och Centerpartiets
gemensamma budgetförslag.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gösta Andersson (SB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Kristensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders G Högmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reidun Lorentzon (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gun Alexandersson-Malm (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 21-21.20.
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Forts. KF § 101
Forts. yrkanden
Benny Andersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
gemensamma budgetförslag.
Azar Hedemalm (MP) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
gemensamma budgetförslag.
Claes Jansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
gemensamma budgetförslag.
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
gemensamma budgetförslag.
Beslut om förlängt sammanträde 2
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 14, regleras att ” Om fullmäktige inte hinner
slutföra ett sammanträde före kl. 22.00, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.” Kommunfullmäktige har tidigare under kvällen beslutat att
sammanträdet ska förlängas till klockan 23.00.
Då klockan närmar sig denna tidpunkt ställer ordföranden på nytt frågan om
fullmäktige anser att sammanträdet ska förlängas eller ajourneras och finner att
kommunfullmäktige beslutat förlänga sammanträdet till kl. 23.30.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag, dvs
Folkpartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas, Samhällets Bästas och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
23 ja-röster
15 nej-röster
2 avstår
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstat framgår av bifogat omröstningsprotokoll.
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Forts. KF § 101
Kommunfullmäktige beslutar
Folkpartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas, Samhällets Bästas och
Centerpartiets gemensamt upprättade budgetförslag för 2012 och preliminär budget
för 2013-2014 antas.
Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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KF § 102
Dnr. 2011/220-041

Fastställande av investeringsbudget 2012-2016
Ärendebeskrivning
Majoritetsgruppen, som består av Folkpartiet. Moderaterna, Kristdemokraterna,
Samhällets Bästa och Centerpartiet, har upprättat ett förslag till investeringsbudget
för 2012-2016.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-01, § 126.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Halldin (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag på
investeringar för perioden 2012-2014 med hänsyn tagen till det i driftsbudgeten
förslagna investeringstaket på 100 miljoner årligen. Förslag ska lämnas för politisk
beredning till kommunstyrelsen 2011-09-08 för fastställande på
kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
23 ja-röster
15 nej-röster
2 avstår
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstat framgår av bifogat omröstningsprotokoll.
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Forts KF § 102
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Majoritetsgruppens förslag till investeringsbudget 2012-2016 godkänns.
2.

Fördelning av totalanslag mellan åren är preliminära och tidsförskjutning
kan ske på totalanslagen mellan åren.

3.

Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan
nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt. Detta
förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala investeringsbudget för
året.

4.

Kommunstyrelsen har under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka
kommunens skulder under år 2012 med totalt 55 miljoner kronor.

5.

Kommunstyrelsen har under 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka
kommunens skulder under år 2013 med totalt 32 miljoner kronor.

6.

Kommunstyrelsen har under 2012 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förefaller till betalning under åren
2012-2014.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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KF § 103
Dnr. 2011/212-042

Delårsbokslut per den 2011-04-30 samt helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per den 2011-04-30 och
helårsprognos 2011.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och ekonom/controller Mats Berntssons gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-05-24.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-01, § 127.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsbokslutet till och med april samt helårsprognos för 2011 godkänns.
2. Styrelser och nämnder uppmanas att aktivt inom sina ansvarsområden ansvara
för anpassningen till nämnd/styrelses budget och i övrigt till kommunens
ekonomiska förutsättningar.
3. Fullmäktiges beslut om verksamheternas mål och inriktning beaktas.
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KF § 104
Dnr. 2011/221-450

Antagande av reviderad renhållningsordning
Ärendebeskrivning
Alla kommuner måste ha en renhållningsordning. Den nu gällande i Tjörns
kommun är från 2004 och behöver bytas ut på grund av att den är gammal.
Renhållningsordningen består av två delar:
Avfallsplanen. Den beskriver bland annat kommunens mål inom
avfallsområdet. Göteborgsregionen (GR) har tagit fram en regional avfallsplan på
uppdrag av medlemskommunerna. Den tillsammans med en kommunspecifik bilaga
för Tjörns kommun ingår i förslag till renhållningsordning 2011.
Föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun. Den beskriver vilka regler för
avfallshantering som gäller på Tjörns kommun.
Föreslagen renhållningsordning höjer miljöambitionen ytterligare ett steg
samtidigt som kundservice och kostnadseffektiviteten ökar.
Förslaget till ny renhållningsordning omfattar:
- den av GR framtagna avfallsplanen A2020
- kommunspecifik bilaga
- justerade avfallsföreskrifter
Den föreslagna renhållningstaxan 2011 är anpassad för föreslagna föreskrifter.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-18, § 180.
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-01, § 128.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Nordberg (S) yrkar återremiss med motiveringen att dragvägen ska ses över.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och
finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
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Forts. KF § 104
Den som röstar att ärendet ska avgöras idag, det vill säga enligt kommunstyrelsens
förslag, säger ja.
Den som röstar att ärendet ska avgöras senare, det vill säga återremiss, säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
22 ja-röster
16 nej-röster
Då minst en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen röstat nej har fullmäktige beslutat
att återremittera ärendet genom så kallad minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Ärendet återremitteras för att se över dragvägen.
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KF § 105
Dnr. 2011/222-450

Antagande av reviderad avfallstaxa
Ärendebeskrivning
På grund av nya regionala och lokala mål som beskrivs i förslaget till ny
renhållningsordning 2011 och för att leva upp till dessa har förslag på ny taxa som är
anpassad till dessa tagits fram.
De huvudsakliga skillnaderna från nu gällande taxa är:
1. Fritidsabonnemangen har tagits bort pga liten kostnadsskillnad mellan fritidoch helårsabonnemang. Dessutom bör fritidsboende som vistas här andra delar
av året än sommaren ha hämtningsmöjlighet.
2. Antalet valbara tjänster har reducerats enligt tidigare inriktningsbeslut från
samhällsbyggnadsnämnden.
3. Fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial införs som ett valbart
alternativ.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-18, § 181.
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-01, § 129.
Kommunfullmäktige beslutar
Som en konsekvens av att ärendet rörande ”antagande av reviderad
renhållningsordning” återremitterats utgår detta ärende.
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KF § 106
Dnr. 2011/209-106

Godkännande av reviderad och uppdaterad förbundsordning för
Samordningsförbundet Ale, Kungälvs, Stenungsund och Tjörns
kommun
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundets förbundschef har på uppdrag av Samordningsförbundets
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse reviderat och uppdaterat den
Förbundsordning som gällt sedan 2008-04-01.
Samordningsförbundets styrelse har godkänt den reviderade förbundsordningen och
översänt den till samtliga medlemmar för godkännande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-01, § 130.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Den reviderade och uppdaterade förbundsordningen för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn godkänns.
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8. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

1

9. Inger Bergstam

(m)

1

1

1

1

Ulla-Britt Elkan

(m)

Lars Öfverström

(m)

1

1

1

1

Ingela Wastegård

(m)

1

1

1

1

Henrik Bergeld

(m)

Håkan Norrhamn

(m)

10. Henry Hermansson (c)

1

1

1

1

11. Mats Kristensson

1

1

1

1

(c)

Maria Hult

(c)

Inga Olsson

(c)

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

Nej

Avst

x

x

Anders Wernesten

(fp)

Anette Wallin

(fp)

Daniel Hjerpe

(fp)

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

1

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

1

1

1

Ej §§ 103-106

20. Roland Flyckt

(kd)

1

1

1

Ej §§ 103-106

Berne Petersson

(kd)

Kent Kihlberg

(kd)

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

1

1

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

1

1

Budget

Investeringsbudget

Renhållningsordning

Ledamöter

Kommunfullmäktige 2011-06-16
närv tjg

Närvarolista / omröstningsprotokoll
1

ej närv

—

§ 101

§ 101

närv ej tjg x
Ja

Nej

2 (2)

Avst

Ja

Nej

§ 104
Avst

Ja

Nej

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

1

1

25. Klara Strandberg

(s)

1

1

1

1

26. Robert Bull

(s)

1

1

1

1

27. Alma Nilsson

(s)

1

1

1

1

28. Claes Jansson

(s)

1

1

1

1

29. Isabell Eriksson

(s)

1

1

1

1

30. Benny Halldin

(s)

1

1

1

1

31. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

1

32. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

1

33. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

1

Mona-Lisa Dahlberg

(s)

1

Leif Göbel

(s)

Christer Olofsson

(s)

Anette Johansson

(s)

Christer Tegemo

(s)

Bo Isaksson

(s)

Marion Johansson

(s)

34. Emilio Cotroneo

(v)

Lena Janson

-

(v)
(mp)

-

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

1

1

Jan-Eric Etander

(mp)

1

1

1

1

Marita Nyström

(mp)

37. Gösta Andersson

(sb)

1

1

1

1

38. Marianne Olsson

(sb)

1

1

1

1

Mikael Berntsson

(sb)

Annika Andersson

(sb)

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

(ka)
fd (ka)

1

1

1

1

1
1

1
1

fd (ka)

(numera M)

fd (ka)

x

(numera M)

41. Thord Jansson

Summa:

(sd)

1

40

Ej §§
9799

Endast §§ 97-99

35. Robert Johansson

Berndt Wångstedt

Avst

1

23

15

2

23

15

1

1

2

22

16

