TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2011-02-24
Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30 – 19.40

Beslutande

Förteckning enligt bilaga

Övriga närvarande

Bo Svensson, kommunchef
Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Utses att justera

Lorentzon (KD) och Gunilla Nordberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2011-02-24

Paragrafer

16-22, 24-33, 35

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Annika Funkqvist

Ordförande

____________________________________________________________
Birgitta Adolfsson (FP)

Justerare

____________________________________________________________
Reidun Lorentzon (KD)
Gunilla Nordberg (S)

1 [30]

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-02-24

Datum för
anslagets uppsättande

2011-03-04

Datum för
anslagets nedtagande

2011-03-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

_______________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-24

2 [30]

KF § 16

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Reidun Lorentzon (KD) och Gunilla Nordberg (S) utses att justera protokollet jämte
ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 17

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
22.

Justerandes sign

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (SB).

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KF § 18
Dnr. 2011/8-730

Interpellation från Robert Bull (S) till socialnämndens ordförande
Reidun Lorentzon (KD) om revisionsrapport avseende ”Granskning
av rutiner och organisation för kvalitetsledning inom
äldreomsorgen”
Ärendebeskrivning
Robert Bull (S) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Reidun
Lorentzon (KD) med följande lydelse:
” Ovan nämnd 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 Socialdemokraterna anser att varje
revision som pekar på brister och ger förslag till bättre förbättringar skall leda till
uppföljning av berört ärende.
Uppföljning ska syfta till att få återrapportering från verksamheten om hur påpekande
brister har åtgärdats eller är tänkta att åtgärdas. Detta är ett grundläggande
kvalitetsarbete i varje form av organisation såväl privata som offentliga när en viss
revision har skett.
Med anledning av detta vill vi ställa dessa frågor till socialnämndens ordförande
Reidun Lorentzon:
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?

Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 19
Dnr. 2011/48-730

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?

Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 20
Dnr. 2011/50-130

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 § 20
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?”
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen får ställas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 21
Dnr. 2011/49-105

Fråga från Benny Halldin (S) till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP) om ledare och artiklar i tidningen ”Vi på
Tjörn”
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) med följande lydelse:
” ”Vi på Tjörn” är ju Tjörns kommuns officiella informationsorgan som
distribueras på Tjörns kommuns bekostnad till samtliga hushåll. Då det
kommit en del reaktioner från kommuninnevånarna på artiklar i tidningen ”Vi
på Tjörn” skulle jag vilja ställa en fråga om hur vi skall uppfatta innehållet.
Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) blir:
Hur skall innehållet i ledare och artiklar i tidningen ”Vi på Tjörn” uppfattas?
Som ett uttryck för kommunens politiska lednings officiella linje eller som ett
inlägg i debatten som respektive artikel författare själv står ansvarig för?”
Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) svarar på frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-24

9 [30]

KF § 22
Dnr. 2010/135-052

Svar på motion om kommunal upphandling
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Nils Lackfors (S) har inkommit med en motion med
följande lydelse:
”Under slutet av april avslöjade SVT misstänkta oegentligheter kring upphandling
och utförande av byggtjänster inom den kommunala förvaltningen och de
kommunala bolagen i Göteborg.
För Socialdemokraterna på Tjörn är det extra viktigt att säkerställa att alla
skattemedel används på rätt sätt. En kommunal skattekrona som används fel är att
betrakta som en stöld från Tjörnborna.
Tyvärr kastar det inträffade en skugga över inte bara Göteborgs Stad utan över alla
kommuner och deras tjänstemän.
Nu måste alla krafter samlas för att gå till botten med det inträffade, bestraffa de
skyldiga och att rentvå den majoritet av plikttrogna och ansvarsfulla personerna som
arbetar inom kommunsektorn.
Detta måste ske även i Tjörns kommun trots att vi primärt inte drabbats av några
misstänkta oegentligheter.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
Att Tjörns kommunfullmäktige beslutar:
Att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att genomlysa frågeställningen
med revisorerna i syfte att undersöka vilka resurser revisionen behöver för att utifrån
sina egna prioriteringar kunna göra en tillfredställande årligen återkommande
granskning inom ovan nämnda område.
Att inrättandet av en speciell politisk undersökningsgrupp med representanter för
alla politiska partier i kommunfullmäktige, vilka får i uppdrag att granska de senaste
årens kommunala upphandlingar. Bland annat skall:
Undersökningsgruppen gå igenom tillämpningen av gällande ramavtal.
Undersökningsgruppen ska gå igenom alla upphandlingar där avsteg från lagen om
offentlig upphandling skett.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 22
Undersökningsgruppen till Tjörns kommunfullmäktige lägga fram en offentlig
rapport över vad denna granskning kommit fram till.
Att anslå resurser till detta arbete.”
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande 2010-08-16.
Kommunchef Bo Svenssons kompletterade tjänsteutlåtande 2011-01-26.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2010-05-20, § 59 att motionen överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-09-16, § 115.
Kommunstyrelsens beslut 2010-09-30, § 132.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-14, § 98 att återremittera ärendet för vidare
beredning.
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 27.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders G Högmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Andersson (S) yrkar återremiss för besvarande av motionens att-satser samt
för beaktande av revisorernas påpekande.
Emilio Cotroneo (V) instämmer i Benny Anderssons återremissyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Martin Johansens (FP) med fleras yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
24 ja-röster
16 nej-röster
Då minst en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen röstat nej har fullmäktige beslutat
återremittera ärendet genom så kallad minoritetsåterremiss.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 22
Kommunfullmäktige beslutar
Ärendet återremitteras för kunna besvara motionens att-satser samt för beaktande av
revisorernas påpekande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1 till Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 22 sid 1 (2)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 22 sid 1 (2)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-24

14 [30]

Bilaga 2 till kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 22 sid 1 (2)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2 till kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 22 sid 2 (2)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 24
Dnr. 2011/27-003

Revidering av handikapprådets reglemente samt ny benämning av
rådet
Ärendebeskrivning
Av handikapprådets reglemente framgår att handikapprådets ska ”bestå av fjorton
ledamöter varav åtta ledamöter med personliga ersättare, utsedda av
handikapporganisationerna. Sex ledamöter med personliga ersättare utses av
kommunen. Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med den
politiska mandatperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, teknik och servicenämnden och
Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en ersättare vardera ur sin
nämnd/styrelse.”
Då teknik- och servicenämnden avskaffats behöver rådets reglemente revideras
avseende representation och antal ledamöter och ersättare.
Samtidigt har ”De handikappades riksförbund” (DHR) uppmanat Sveriges
kommuner att byta namn på de kommunala handikappråden till råd för
funktionshinderfrågor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 29.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Handikapprådet ska benämnas rådet för funktionshinderfrågor.
2.

Justerandes sign

Reglementet för rådet för funktionshinderfrågor, fd handikapprådet, revideras
på så sätt att kommunen utser fem ledamöter med personliga ersättare.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en
ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse.

Utdragsbestyrkande
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KF § 25
Dnr. 2011/5-175

Antagande av tillsynsplan för 2011 enligt lag om skydd mot olyckor
och lag om brandfarliga och explosiva varor
Ärendebeskrivning
Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 (LSO) reglerar den kommunala
tillsynen. Enligt den grundläggande principen ska tillsyn över efterlevnaden av lagen
och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av kommunen (5 kap. 1
§ LSO) inom kommunens område.
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se
till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt,
utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor
än bränder. Enligt LSO 2 kap. 2 § omfattar också denna skyldighet kontrollen av
utrustning för livräddning vid annan olycka än brand.
Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska personer).
Tillsynen berör i första hand ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller
andra anläggningar.
Räddningstjänsten planerar att tillsynen under perioden, i huvudsak ska ske mot de
objekt som är skyldiga att till kommunen lämna in en skriftlig redogörelse över sitt
brandskydd. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor SFS 1988:868
(LBE) föreslås även fortsättningsvis ske på objekt med tillståndspliktig hantering
samordnat med tillsyn enligt LSO.
Kommunerna kan själva styra över hur de vill prioritera sina resurser och fokusera
tillsynen till de objekt där de anser att största behovet föreligger. Kommunen
bestämmer alltså var och hur ofta tillsyn ska ske utifrån de erfarenheter och
ambitioner som kommunen har.
Tillsynsplanen omfattar året 2011, med utgångspunkt i handlingsprogrammet för
skydd mot olyckor.
Tjänsteutlåtande
Stf räddningschef Hasse Wikbergs tjänsteutlåtande 2011-01-17.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar
”Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2011” daterad 2011-01-17, antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 26
Dnr. 2011/28-103

STO-kommitténs framtid
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen (dåvarande O-län) hade i sin så kallade Länsplan för 1974 uttalat
att Stenungsund, Tjörn och Orust borde utgöra en region, kallad
Stenungsundsregionen.
Detta förslag bifölls därefter av respektive kommunfullmäktige.
Sedan den så kallade STO-kommittén bildades har många regionala frågor fått en
betydligt större betydelse.
Två av kommitténs medlemmar tillhör Göteborgsregionens kommunalförbund och
en (Orust) tillhör Fyrbodals kommunalförbund. Båda dessa förbund ingår i Västra
Götlandsregionen och tillhör därmed detta gemensamma politikområde.
En utveckling mer i riktning mot att finna gemensamma lösningar för de olika
operativa kommunala uppdragen har sedan ett par år pågått mellan kommunerna
Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.
Samverkan bygger på ett godkännande från respektive kommunstyrelse och hanteras
som den del i den självklara uppgiften att ”utföra mesta möjliga till lägsta möjliga
kostnad” med bibehållen eller bättre kvalitet.
Tidigare beslut
STO-kommittén behandlade frågan om dess framtid vid sitt sammanträde
2010-12-07 och beslutade då att uppmana respektive kommun tar upp förslaget i sina
kommunfullmäktigeförsamlingar.
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 31.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Ställa sig bakom kommuncheferna/direktören i STO-kommunernas förslag om
att upplösa den nuvarande samrådskommittén (STO-kommittén).
2.

Justerandes sign

Beslutet gäller under förutsättning att Stenungsunds och Orust
kommunfullmäktigeförsamlingar fattar samma beslut.

Utdragsbestyrkande
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KF § 27
Dnr. 2011/38-111

Val av ledamot/ersättare, fastställande av ekonomisk fördelning
samt val av revisor för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn för perioden 2011-04-01—2015-03-31
Ärendebeskrivning
Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med
lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Den 1 april 2008 utvidgades Samordningsförbundet till att geografiskt omfatta fyra
kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns
Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn.
På uppdrag av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns
styrelse har Samordningsförbundets förbundschef föreslagit kommunerna att besluta
om följande:


val av ledamot/ersättare till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörns styrelse för perioden 2011-04-01 – 2015-03-31
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och sex ersättare. Varje part utser
vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser tre ersättare,
en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen.
Vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 beslutade dåvarande
kommunalråd/motsvarande från varje kommun att Kungälvs Kommun skulle
fram till nästa mandatperiod vara ordinarie ledamot i styrelsen.
Nu är det ny mandatperiod och kommunalråden/motsvarande från varje
kommun uppmanas att samråda hur ordningen ska se ut för perioden
2011-04- 01 – 2015-03-31



ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden
2011-04-01 – 2015-03-31
Vid utvidgningen av Samordningsförbundet bestämde även
kommunalråden/motsvarande hur den ekonomiska fördelningen skulle se ut
mellan kommunerna under mandatperioden.
Kommunalråden/motsvarande från varje kommun uppmanas även att samråda
hur denna fördelning ska se ut för perioden 2011-04-01 – 2015-03-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-24
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Forts. KF § 27


utse en gemensam revisor för de ingående kommunerna i
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden
2011-04-01 – 2015-03-31
Olle Björnström, Kungälv, har under perioden varit utsedd som kommunernas
gemensamma revisor. Samordningsförbundets nuvarande styrelse har
önskemål om att Björnström kan kvarstå som revisor även för nästa
mandatperiod 2011-04-01 – 2015-03-31.

På grund av utvidgningen av samordningsförbundet väljs ledamot och ersättare för
kommunernas del för tiden från och med den 1april 2008 till och med den 31 mars
2011. Härefter väljs, för samtliga medlemmar, ledamöter och ersättare för fyra år
räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och
kommuner har ägt rum.”
Samordningsförbundets styrelse önskar få kommunens besked senast den
25 februari 2011.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 39.
Yrkande
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Utse Inga Olsson (C) som ersättare i samordningsförbundets styrelse för
perioden 2011-04-01 – 2015-03-31.

Justerandes sign

2.

Förorda nuvarande revisor Olle Björnström, Kungälv, som gemensam revisor
för perioden 2011-04-01 – 2015-03-31.

3.

Ställa sig bakom nuvarande ekonomiska fördelning mellan de ingående
kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
för perioden 2011-04-01 – 2015-03-31.

Utdragsbestyrkande
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KF § 28
Dnr. 2011/14-213

Antagande av tätortsstudie för Almösund/Myggenäs/Almön
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tätortsstudie för Almösund-MyggenäsAlmö-området.
I kommunens översiktsplan (ÖP 03) markeras området till största delen som ett
område med detaljplanelagt område, huvudsakligen helårsboende samt vid Almön
som huvudsakligen fritidsbebyggelse.
Syfte med tätortsstudien är att översiktligt utreda lämpliga områden för
nyexploatering och komplettering i Almösund-Myggenäs-Almö-området.
Området har goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik och erbjuder god
kommunal och kommersiell service. Området har idag en ensidig bebyggelsestruktur
nästan enbart bestående av villor och föreslås kompletteras med andra typer av
bostäder. Detta är framförallt för att möjliggöra kvarboende för den åldrande
befolkningen i området, men även för att möjliggöra för yngre att bosätta sig.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-12-13, § 240.
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 42.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Tätortsstudien, daterad 2010-12-13, för Almösund-Myggenäs-Almön antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 29
Dnr. 2010/274-253

Försäljning av fastigheten Klädesholmen 1:136
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fastställt den så kallade försäljningslistan som består av olika
fastighetsobjekt kommunen avser att sälja. Klädesholmen 1:136 är ett av
fastighetsobjekten på försäljningslistan. Kommunen har för avsikt att sälja denna
fastighet Arealen uppgår till 283 m2.
Av inhämtat värderingsintyg framgår att fastigheten värderas till cirka 4 400 000 kr.
Det finns två spekulanter som vill köpa fastigheten för 4 410 000 kr respektive
4 420 000 kr.
Det finns två nyttjanderätter (bodar) som belastar fastigheten. Enligt kommunens
praxis bör arrendatorer och nyttjanderättsinnehavare vid försäljning erhålla
ersättningsbod om möjigt. Det noteras att ägarna till den större boden inget har att
erinra mot att kommunen säljer fastigheten till föreslagen köpare. Den mindre boden
ligger endast till hälften på kommunens fastighet och någon ersättningsbod är inte
aktuellt.
Förslag till köpeavtal har upprättats.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och chef för mark- och exploateringsavdelningen Mats
Mikulić tjänsteutlåtande 2010-11-18.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-12-09, § 163.
Kommunstyrelsens beslut 2001-01-13 § 8.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27, § 5 – bordläggning.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Fastigheten Klädesholmen 1:136 säljs för 4 410 000 kr enligt upprättat
köpeavtal.
2.

Justerandes sign

Köpeavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen
och kommunchef Bo Svensson.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2011-02-24

KF § 30
Dnr. 2011/32-111

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)
Ärendebeskrivning
Eva Lind (S) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige har utsett Hanna Gustafsson (S) som ny ledamot
Då Hanna Gustafsson (S) tidigare var ersättare i kultur- och fritidsnämnden
ska kommunfullmäktige välja ny ersättare.
Nominering
Socialdemokraterna genom Nils Lackfors nominerar Fredrik Dahne.
Kommunfullmäktige beslutar
Fredrik Dahne (S) väljs som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-24

26 [30]

KF § 31
Dnr. 2011/32-111

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
Ärendebeskrivning
Kenneth Lind (S) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har utsett Eva Fornes (S) som ny ledamot
Då Eva Fornes (S) tidigare var ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
ska kommunfullmäktige välja ny ersättare.
Nominering
Socialdemokraterna genom Nils Lackfors nominerar Gun Pettersson.
Kommunfullmäktige beslutar
Gun Pettersson (S) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KF § 32
Dnr. 2011/32-111

Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden (S)
Ärendebeskrivning
Eva Lind (S) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktige har utsett Lars-Göran Lundkwist (S) som ny ledamot
Då Lars-Göran Lundkwist (S) tidigare var ersättare i överförmyndarnämnden
ska kommunfullmäktige välja ny ersättare.
Nominering
Socialdemokraterna genom Nils Lackfors nominerar Barbro Leidzén.
Kommunfullmäktige beslutar
Barbro Leidzén (S) väljs som ersättare i överförmyndarnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-24

28 [30]

KF § 33
Dnr. 2011/32-111

Val av vice ordförande i överförmyndarnämnden (S)
Ärendebeskrivning
Eva Lind (S) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot tillika vice
ordförande i överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktige har utsett Lars-Göran Lundkwist (S) som ny ledamot
Kommunfullmäktige ska även utse ny vice ordförande i överförmyndarnämnden.
Nominering
Socialdemokraterna genom Nils Lackfors nominerar Lars-Göran Lundkwist.
Kommunfullmäktige beslutar
Lars-Göran Lundkwist (S) väljs som vice ordförande i överförmyndarnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 35
Dnr. 2011/32-111

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (SB)
Ärendebeskrivning
Camilla Myrberg (SB) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige ska därför välja ny ersättare.
Nominering
Samhällets Bästa genom Gösta Andersson nominerar Urban Johansson.
Kommunfullmäktige beslutar
Urban Johansson (SB) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 110224

Närvarolista / omröstningsprotokoll

Ledamöter
närv tjg

Motion

1

närv ej tjg x
ej närv

Ja

–

(m)

1

1

2. Lars Thorsson

(m)

1

1

3. Yvonne Andersson

(m)

1

1

4. Håkan Bergstam

(m)

1

1

5. Mikael Andersson

(m)

1

1

6. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

7. Katarina Leone

(m)

1

1

8. Anders G Högmark

(m)

1

1

9. Inger Bergstam

(m)

1

1

Ulla-Britt Elkan

(m)

x

Lars Öfverström

(m)

x

Ingela Wastegård

(m)

Henrik Bergeld

(m)

Håkan Norrhamn

(m)
1

11. Mats Kristensson

-

(c)

Nej

1

Maria Hult

(c)

Inga Olsson

(c)

1

1

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

-

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

Anders Wernesten

(fp)

Anette Wallin

(fp)

Daniel Hjerpe

(fp)

1

18. Rosita Runegrund

(kd)

-

19. Reidun Lorentzon

(kd)

1

1

20. Roland Flyckt

(kd)

1

1

Berne Petersson

(kd)

1

1

Kent Kihlberg

(kd)

21. Benny Andersson

(s)

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

23. Nils Lackfors

(s)

1

1

Ledamöter

§

§ 22

1. Bo Bertelsen

10. Henry Hermansson (c)

1 (2)

Motion

Avst

Ja

Nej

§
Avst

Ja

Nej

Avst
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Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg

1

ej närv

—

Ja

Nej

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

25. Klara Strandberg

(s)

1

1

26. Robert Bull

(s)

1

1

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)

1

1

33. Hans Strandberg

(s)

1

1

Mona-Lisa Dahlberg

(s)

Leif Göbel

(s)

Christer Olofsson

(s)

Anette Johansson

(s)

Christer Tegemo

(s)

Bo Isaksson

(s)

Marion Johansson

(s)

34. Emilio Cotroneo

(v)

Lena Janson

§

§ 22

närv ej tjg x

2 (2)

Avst

Ja

Nej

§
Avst

Ja

Nej

x

x

1

1

(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

Ej §§ 23-35

Mikael Berntsson

(sb)

1

1

§§ 23-35

Annika Andersson

(sb)

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

(ka)
fd (ka)

1

1

1

1

40

24

fd (ka)

(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson

Summa:

(sd)

16

Avst

TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

1 [2]

Kommunfullmäktige
Plats och tid

2011-02-24
Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 18.30 – 19.40

Beslutande

Förteckning enligt bilaga

Övriga närvarande

Bo Svensson, kommunchef
Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Utses att justera

Lorentzon (KD) och Gunilla Nordberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2011-02-24

Paragrafer

23, 34

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Annika Funkqvist

Ordförande

____________________________________________________________
Birgitta Adolfsson (FP)

Justerare

____________________________________________________________
Reidun Lorentzon (KD)
Gunilla Nordberg (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-02-24

Datum för
anslagets uppsättande

2011-02-25

Datum för
anslagets nedtagande

2011-03-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

_______________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 110224

Närvarolista / omröstningsprotokoll

1 (2)

Ledamöter
närv tjg

1

närv ej tjg x
ej närv

Ja

–

1. Bo Bertelsen

(m)

1

2. Lars Thorsson

(m)

1

3. Yvonne Andersson

(m)

1

4. Håkan Bergstam

(m)

1

5. Mikael Andersson

(m)

1

6. Inga-Lill Hast

(m)

1

7. Katarina Leone

(m)

1

8. Anders G Högmark

(m)

1

9. Inger Bergstam

(m)

1

Ulla-Britt Elkan

(m)

x

Lars Öfverström

(m)

x

Ingela Wastegård

(m)

Henrik Bergeld

(m)

Håkan Norrhamn

(m)

10. Henry Hermansson (c)

1

11. Mats Kristensson

-

(c)

Maria Hult

(c)

Inga Olsson

(c)

1

12. Martin Johansen

(fp)

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

16. Hans Kristensson

(fp)

17. Gun Alexandersson Malm fp)

1
1

Anders Wernesten

(fp)

Anette Wallin

(fp)

Daniel Hjerpe

(fp)

1

18. Rosita Runegrund

(kd)

-

19. Reidun Lorentzon

(kd)

1

20. Roland Flyckt

(kd)

1

Berne Petersson

(kd)

1

Kent Kihlberg

(kd)

21. Benny Andersson

(s)

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

23. Nils Lackfors

(s)

1

Ledamöter

§

§
Nej

Avst

Ja

Nej

§
Avst

Ja

Nej

Avst
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Närvarolista / omröstningsprotokoll
närv tjg

1

ej närv

24. Torsten Gustafsson

(s)

1

25. Klara Strandberg

(s)

1

26. Robert Bull

(s)

1

27. Alma Nilsson

(s)

1

28. Claes Jansson

(s)

1

29. Isabell Eriksson

(s)

1

30. Benny Halldin

(s)

1

31. Rigmor Friis

(s)

1

32. Rikard Larsson

(s)

1

33. Hans Strandberg

(s)

1

Mona-Lisa Dahlberg

(s)

Leif Göbel

(s)

Christer Olofsson

(s)

Anette Johansson

(s)

Christer Tegemo

(s)

Bo Isaksson

(s)

Marion Johansson

(s)

34. Emilio Cotroneo

(v)

Lena Janson

x

x

1

(v)

35. Robert Johansson

(mp)

1

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

Jan-Eric Etander

(mp)

Marita Nyström

(mp)

37. Gösta Andersson

(sb)

1

38. Marianne Olsson

(sb)

-

Mikael Berntsson

(sb)

1

Annika Andersson

(sb)

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

(ka)
fd (ka)

1

fd (ka)

(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson

Summa:

(sd)

—

1

§

§

närv ej tjg x
Ja

Nej

2 (2)

Avst

Ja

Nej

§
Avst

Ja

Nej

Avst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
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KF § 23
Dnr. 2011/35-107

Reviderade bolagsordningar
Ärendebeskrivning
Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Miljö AB,
Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB innehåller bland
annat bestämmelser om mandatperiod för styrelseledamöterna.
I bolagsordningarna anges att styrelserna utses av kommunfullmäktige och att
mandatperioden löper från den årsstämma som följer närmast efter valet till
fullmäktige.
Kommunfullmäktige valde nya ledamöter för bolagsstyrelserna den
9 december 2010.
För att möjliggöra att de nya styrelserna tillträder före ordinarie bolagsstämma i juni
2011 måste bolagsordningarna för samtliga kommunala bolag ändras. Förslagsvis
bör bolagsordningarna revideras så att mandatperioden löper från och med den 1
mars efter valet till kommunfullmäktige.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-01-31.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 28.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (8 §), Tjörns Miljö AB
(§ 9), Tjörns Måltids AB (§ 9), Tjörns Bostads AB (§ 9) och Wallhamnbolagen AB
(§ 8) revideras på sätt att mandatperioden för ledamöterna i styrelserna löper från
och med den 1 mars efter valet till kommunfullmäktige.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF § 34
Dnr. 2011/51-111

Val av ombud vid bolagsstämma i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB
Ärendebeskrivning
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie
bolagsstämma hålls normalt en gång per år och därutöver kan extra bolagsstämma
förekomma. Beslutanderätten vid stämman utövas av aktieägaren.
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ägs av Tjörns kommun. Ärendet avser vem
som ska företräda kommunen vid bolagets ordinarie stämma och vid extra
bolagsstämma i förekommande fall.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande 2011-02-15.
Yrkande
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1.
Kommunfullmäktiges ordförande Birgitta Adolfsson befullmäktigas att
företräda Tjörns kommun som ägare vid bolagsstämma i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB.
2.

Vid förhinder ersätts Birgitta Adolfsson av 1:e vice ordföranden Anders G
Högmark och i andra hand av 2:e vice ordföranden Torsten Gustafsson.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

