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KF § 167

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktige beslutar
Bo Bertelsen (M) och Gunilla Nordberg (S) utses att justera protokollet jämte
ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 168

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktige beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändringar och tillägg:
Ändringar
Punkterna 9, 14 och 24 utgår.
Tillägg
Punkt 25 Entledigande av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och suppleant i
Tjörns Miljö AB (M).

Justerandes sign
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KF § 169
Dnr. 2011/470-601

Fråga från Benny Halldin (S) till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen (FP) rörande kostnader för införande av digitala
hjälpmedel i skolan
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) med följande lydelse:
”På kommunstyrelse mötet den 10 november 2011 togs ett ”inriktningsbeslut
avseende datorer i undervisningen.”
I detta beslut framgår att man vill uppnå målet 3 elever per digitalt hjälpmedel i
genomsnitt för alla skolor.
Socialdemokraterna har motionerat i frågan och vill snarast införa en dator per elev
från årskurs 6.
Min Enkla fråga blir med ovan beskriven bakgrund:
Hur mycket billigare anser ni ert förslag med tre elever per digitalt hjälpmedel är
kontra vårt förslag med en dator per elev från och med åk 6 och uppåt?”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-24, § 156 att frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) svarar på frågan.

Justerandes sign
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KF § 170
Dnr. 2011/481-134

Fråga från Gunilla Nordberg (S) till kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen om rutinerna för information vid större händelser
Ärendebeskrivning
Gunilla Nordberg (S) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) med följande lydelse:
”Hur kan det komma sig att kommunens KS/KF:s ledamöter inte informeras om
stora händelser innan, eller i alla fall samtidigt som press och media?
Vad jag tänker på är Tjörnbro park!
Om kommunen blir sent informerade från migrationsverket har inget med denna
fråga att göra.
När jag steg upp på morgonen den 24 november fick jag i nyheterna höra att Tjörns
kommun skulle bli ”värd” för 200 asylsökande. Inget ont i det alls, men det är våra
informationsvägar som syns mig underliga.
När jag sedan öppnade Facebook kunde jag läsa att förvaltningschefen på Barn o
utbildning hade uttalat sig. Inget ont i det heller, men att kommunens tjänstemän får
en chans att uttala sig innan ens kommunens styrande förtroendevalda vet något har
jag svårt att acceptera. Nu hann jag inte iväg till min arbetsplats innan jag hört detta.
Men det hade varit mycket pinsamt annars.
Min Enkla fråga blir med ovan beskriven bakgrund:
Anser kommunalrådet att detta är rätt skött enligt hur en kommuns demokrati ska
fungera?”

Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) svarar på frågan.

Justerandes sign
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KF § 171
Dnr. 2011/505-531

Fråga från Klara Strandberg (S) till kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (FP) om konsekvenser för
uppfyllandet av K2020 med anledning av kollektivtrafikens
ändrade tidtabeller
Ärendebeskrivning
Klara Strandberg (S) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (FP) med följande lydelse:
”Tjörn Express Rönnäng – Stenungsund/Göteborg
Vänder i Bäckevik istället för Kuballe. Hållplatserna Äckran, Mölnebo,
Lyckorna och Krogen dras in. Här kan du istället välja linje 355. Första
turen mot Steungsund på vardagmorgnar dras in. Sista turen från Bäckevik
mot Stenungsund på vardagar och turen som går från Stenungsund kl 23.35
mot Bäckevik på vardagar går nu endast på fredagar. Går varannan timme
på helgen.
Får en ny nattur från Stenungsund på fredagar och lördagar kl 02.00 som
ersätter linje 396, som dras in. Det innebär att nattrafiken försvinner i
Fagerfjäll och Klädesholmen. Turen som går från Stenungsund kl 07.35
avslutas i Kroksdal kl 08.10. Du som ska till Bleketskolan kan välja linje
965 istället.
Linje 355 Rönnäng – Kungälv
Vänder vid Klädesholmen Östra, sträckan Bleketskolan – Aröd dras in med
undantag för skolturer från Bleketskolan. Välj istället Tjörn Express och
linje 356. Några morgonturer försvinner mellan Klädesholmen och
Myggenäs på grund av för få resenärer. Mellan kl 13.00 och 18.00 vardagar
går linje 355 en gång i timmen. Du som brukar åka kl 07.50 på vardagar till
Bleketskolan får istället resa med nya skollinje 968.
Linje 356 Klädesholmen – Kållekärr
Vänder i Kållekärr. Du som ska vidare mot Kyrkesund och Röra kan istället
välja linje 357. Får färre turer på vardagar och dras in helt på helgen på
grund av för få resenärer.
Källa: http://www.vasttrafik.se/sv/Aktuellt/Trafiknyheter-i-Goteborgregion/ 2011.12.05
Vilka konsekvenser kommer detta få för uppfyllandet av K2020?”

Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) svarar på frågan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 172
Dnr. 2011/506-531

Fråga från Klara Strandberg (S) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Inga-Lill Hast (M) om
vilka konsekvenser kollektivtrafikens ändrade tidtabeller får
för Tjörnungdomar som har valt gymnasium utanför
kommunen
Ärendebeskrivning
Klara Strandberg (S) har lämnat en fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Inga-Lill Hast (M) med följande lydelse:
”Tjörn Express Rönnäng – Stenungsund/Göteborg
Vänder i Bäckevik istället för Kuballe. Hållplatserna Äckran, Mölnebo,
Lyckorna och Krogen dras in. Här kan du istället välja linje 355. Första
turen mot Steungsund på vardagmorgnar dras in. Sista turen från Bäckevik
mot Stenungsund på vardagar och turen som går från Stenungsund kl 23.35
mot Bäckevik på vardagar går nu endast på fredagar. Går varannan timme
på helgen.
Får en ny nattur från Stenungsund på fredagar och lördagar kl 02.00 som
ersätter linje 396, som dras in. Det innebär att nattrafiken försvinner i
Fagerfjäll och Klädesholmen. Turen som går från Stenungsund kl 07.35
avslutas i Kroksdal kl 08.10. Du som ska till Bleketskolan kan välja linje
965 istället.
Linje 355 Rönnäng – Kungälv
Vänder vid Klädesholmen Östra, sträckan Bleketskolan – Aröd dras in med
undantag för skolturer från Bleketskolan. Välj istället Tjörn Express och
linje 356. Några morgonturer försvinner mellan Klädesholmen och
Myggenäs på grund av för få resenärer. Mellan kl 13.00 och 18.00 vardagar
går linje 355 en gång i timmen. Du som brukar åka kl 07.50 på vardagar till
Bleketskolan får istället resa med nya skollinje 968.
Linje 356 Klädesholmen – Kållekärr
Vänder i Kållekärr. Du som ska vidare mot Kyrkesund och Röra kan istället
välja linje 357. Får färre turer på vardagar och dras in helt på helgen på
grund av för få resenärer.
Vilka konsekvenser får förändringarna i kollektivtrafiken för de tjörnungdomar som
har valt gymnasium utanför Tjörns kommun?”

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Inga-Lill Hast (M) svarar på frågan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15

8 [25]

KF § 173
Dnr.2011/501-531

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm
(MP) om åtgärder för en bättre trafiksituation över Tjörnbroarna
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har lämnat in en motion med
följande lydelse:
”Tjörnbroarna har sedan länge nått sin kapacitetsgräns när det gäller att svälja
trafikmängden under högtrafiksperioder. Vad detta lett till är vi nog många som
upplevt i form av långa köer med oberäkneliga restider.
Trafikverket har självfallet huvudansvaret för såväl väg 160 som Tjörnbroarna.
Detta får inte hindra Tjörns kommun att ta initiativ som kan förbättra situationen.
Trafiken har idag utvecklats till ett besvärande hinder för såväl näringslivet på Tjörn
som för kommunen som helhet. Den stagnerade befolkningsutvecklingen vi upplevt
kan till viss del förklaras med den stundtals besvärliga trafiksituationen på
Tjörnbron. Att då som dagens kommunledning ensidigt förlita sig på en ny
förbindelse över Hakefjord är i många stycken strategiskt otillräckligt.
En utredning bör snarast initieras av Tjörns kommun för att tillsammans med andra
berörda kommuner, näringslivet och Trafikverket utreda följande punkter:
•
•
•
•
•
•

Vad kan göras i stort för att förbättra trafikflödet över Tjörnbroarnas?
Kan man begränsa tung trafik under vissa tider?
Kan anslutningsvägar, tunnel och bro göras tre filiga för att förbättra
trafikflödet?
Hur kan man prioritera den miljövänliga kollektivtrafiken i enlighet med K2020
och regionala mål?
Kan Tjörnbroarna avlastas med exempelvis färjetrafik under vissa perioder?
Hur kan trafiksäkerheten ökas på anslutningsvägar, tunnel och bro?

Mot bakgrund av ovanstående yrka vi på:
att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdrag,
att
snarast tillsätta en utredning för att belysa ovan nämnda frågeställningar,
att
våren 2012 ange ett tidsperspektiv för utredningen samt,
att
senast under 2013 till kommunfullmäktige redovisa utredningens resultat.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 174
Dnr.2011/503-169

Anmälan av motion från Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm
(MP) om helikopterlandningsplatser för ett "Tryggare Tjörn”
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har lämnat in en motion med
följande lydelse:
”Vid en akut olycka eller vissa sjukdomstillstånd behöver ibland helikopter
tillkallas. Det är då av yttersta vikt att berörda parter vet var helikoptern kan landa på
ett tryggt, säkert och praktiskt sätt. Detta för att varje minut som kan sparas, mellan
larm och medicinsk i insats, kan vara livsavgörande eller avgöra efterverkningar.
Det bör finnas ett antal platser i kommunen dit nödställda/akutfall kan transporteras
och där det är säkert för helikoptern att landa. Dessa bör vara utmärkta och väl
beskrivna på t ex kommunens hemsida. Geografiskt bör det finnas i varje samhälle
samt på våra bebodda öar.
Det finns goda exempel på detta inom kommunen. Förslag på samverkan mellan
ideella föreningar och Räddningstjänsten bör också belysas.
Med hänvisning till vad som ovan anförts yrkar vi:
att
att
att
att

kommunfullmäktige uppdra åt Kommunstyrelsen att i samverkan med
Samhällsbyggnadsnämnden och Räddningstjänsten,
ta fram en plan för etablerande av helikopterlandningsplatser i våra
samhällen och
detta ska ske i samråd med samhällsföreningar eller vägföreningar
förslag presenteras senast på kommunfullmäktige i april 2012.”

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 175
Dnr.2011/502-005

Anmälan av motion från Azar Hedemalm (MP) och Benny
Andersson (S) om att främja kommunal demokrati via webbsända
fullmäktigemöten
Ärendebeskrivning
Azar Hedemalm (MP) och Benny Andersson (S) har lämnat in en motion med
följande lydelse:
”Den kommunala självstyrelsen bygger på folkstyre och ett demokratiskt
förhållningssätt. Formerna för medborgarnas insyn och delaktighet bör därför
utvecklas och verklighetsanpassas. Det bör vara en självklarhet i en processtyrd
organisation. Det är många av kommuninvånarna som inte kan eller hinner delta i
vid kommunfullmäktiges möten. Det är därför viktigt att skapa möjlighet att kunna
vara delaktiga i kommunens angelägenheter även på distans.
Elektroniska tjänster behöver inte bara handla om att förenkla för medborgaren i
administrativa ärenden mot kommunen. En elektronisk tjänst kan också förenkla för
medborgaren att bli delaktig i folkstyret. Med E-demokrati menas att göra det
möjligt för medborgarna att aktivt delta i den politiska diskussionen med hjälp av
Internet och annat IT-teknik.
För en liten kommun som Tjörn med utspridd bebyggelse, små samhällen,
skärgårds- och landsbygdsbebyggelse minskar webbaserade lösningar avståndet. Det
bidrar också till att öka närheten och främja förtroendet mellan politiker och
medborgare.
Idag är det många kommuner som har insett de positiva effekterna och sänder därför
KF möten via webb-TV.
Vi vill verka för att vi kommuninvånarna är med och påverkar vad som händer i
kommunen genom att öka medborgarnas möjlighet till delaktighet och yrkar på:
att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda
förutsättningarna för att sända KF möten via webb-TV.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 176
Dnr.2011/504-465

Anmälan av motion från Azar Hedemalm (MP) och Benny
Andersson (S) om ekologiskt framställda råvaror
Ärendebeskrivning
Azar Hedemalm (MP) och Benny Andersson (S) har lämnat in en motion med
följande lydelse:
”I mitten på 2000-talet antog den socialdemokratiska regeringen målet att den
ekologiska maten, senast år 2010, skulle uppgå till 25 % i den offentliga sektorn.
Alliansregeringen har hållit fast vid dessa siffror. Vi i miljöpartiet och
Socialdemokraterna anser därför att kommunens livsmedelsupphandling ska
innehålla dels en ökad andel ekologiska produkter, dels öka andelen närproducerade
livsmedel. Med närproducerat menas både råvaror och produkter från regionen och
Sverige.
Utöver detta är det viktigt att arbeta för att uppnå nationella miljömålen genom att
minska miljöbelastningen från livsmedel och måltidsverksamheten inom kommunen.
Det är orimligt att maten ska fraktas runt halva jorden innan den hamnar på våra
tallrikar. Transporter av mat står för en stor del av godstransporterna kors och tvärs
över jorden. Det är lax som fiskas i Sydamerika, bereds i Asien och säljs i Europa
eller USA, räkor som fiskas i Nordsjön och skalas i Nordafrika m.m. Ett annat sätt är
säsongsanpassade menyer och minskad andel kött användning, vilket utöver de
positiva miljöeffekterna innebär kostnadsbesparingar samt att det ökar andelen lokalt
producerad mat.
Ekologiskt framställd mat sammanknippas dessutom med en hög livsmedelskvalité
då det är förbjudet att använda bekämpningsmedel och handelsgödsel i
produktionen. Tidigare forskning har bland annat visat att ekologiskt framställd mat
har hälsofördelar jämfört med konventionellt framställd mat. Den ekologiska
mjölken innehåller exempelvis mer av de nyttiga omega-3-fetterna än vad
traditionellt framställd mjölk gör. Detsamma gäller kött från naturbetesdjur som
innehåller mer omega-3-fetter än kött från djur som står uppstallade större delen av
sitt liv.
Lagen om offentlig upphandling (LoU) sätter gränser för vilka krav kommunen kan
ställa vad gäller närodlad mat. Kommunen har dock rätt att väga in produktions- och
transportsätt som en faktor i upphandlingen. Inom ramen för LoU finns det även
möjlighet att kravspecificera produkter bl a för att se till att produkterna är giftfria,
färska och ekologiskt odlade.

Justerandes sign
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Forts. KF § 176

Med anledning av ovan yrkar vi på:
•
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla ekologiskt framställd
livsmedel
•
att Tjörns kommun ökar andelen ekologisk mat till minst 25 procent av den
upphandlade maten ska vara ekologisk vid utgången av mandatperioden
•
att minska köttkonsumtionen inom kommunens serveringar motsvarande en
köttfri dag per vecka
•
att menyerna inom kommunens serveringar årstidsanpassas för att minska
matens klimatpåverkan
•
att all mjölk som serveras i verksamheten ska vara ekologiskt framställd.”
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign
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KF § 177
Dnr. 2011/282-003

Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har gett förvaltningen i uppdrag att revidera
nuvarande arbetsordning för fullmäktige. Revideringen ligger också i linje med
handlingsplanen för demokratiutveckling inom ramen för uppdraget om ”vitalisering
av fullmäktige”.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dessutom nyligen utgivit cirkuläret
”Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar (2011:45) som
är ett förslag till normalarbetsordning för fullmäktige.
Förvaltningen har upprättat ett förslag som varit på partiremiss.
Svar har inkommit från Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 226.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders G Högmark (M) yrkande bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Halldin (S) yrkar återremiss till kommunfullmäktiges presidie i syfte att
försöka nå en total politisk samsyn kring kommunfullmäktiges arbetsordning. För att
detta skall kunna nås bör (S) remissvar mer tydligt beaktas.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Martin Johansens (FP) med fleras yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag säger ja.
Den som röstar enligt Benny Halldins (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.

Justerandes sign
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Forts. KS § 177

Omröstningsresultat
23 ja-röster
15 nej-röster
2 avstod från att rösta.
Då minst en tredjedel av fullmäktigeförsamlingen röstat nej har fullmäktige beslutat
att återremittera ärendet genom så kallad minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidie i syfte att försöka nå en
total politisk samsyn kring kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes sign
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KF § 178
Dnr. 2011/423-460

Antagande av taxa för prövning och kontroll inom
livsmedelsområdet
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för prövning och
kontroll inom livsmedelsområdet.
Syftet med taxan är att den svenska regeringen har beslutat att den offentliga
kontrollen helt och hållet ska bekostas av avgifter och kommunen är skyldig att ta ut
avgift. Avgift ska även betalas av verksamhetsutövaren för extra offentlig kontroll
vid bristande lagefterlevnad.
Taxan ska beslutas av kommunfullmäktige och beräknas så att principen om
tillräckliga finansiella resurser för kontrollen beaktas. De föreslagna timtaxorna är
beräknade utifrån nuvarande lokala kontrollkostnader i Tjörns kommun och enligt
SKL-modulen. Taxan för offentlig kontroll utgör 960 kr och 850 kr för extra
offentlig kontroll.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-10-19, § 283.
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 227.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet antas.

Justerandes sign

2.

Taxan gäller från och med den 1 januari 2012.

3.

Ovanstående två punkter gäller omedelbart även om det överklagas. Angående
omedelbart ikraftträdandet finns stöd i 33 § livsmedelslagen (SFS 2006:804).

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 179
Dnr. 2011/431-346

Antagande av VA-taxa 2012
Ärendebeskrivning
Tjörns kommuns VA-taxa baseras på det normalförslag som kommunernas
branschorgan Svenskt Vatten har tagit fram. Den kommunala VA-verksamheten
finansieras av VA-kunderna genom va-taxans avgifter.
Enligt vattentjänstlagen ska avgifterna fördels mellan de avgiftsskyldiga på ett
rättvist och skäligt sätt. Det innebär bland annat att det är VA-kundens nytta av VAtjänsterna som är den primära grunden för avgifternas konstruktion. En annan viktig
aspekt är att varje generation ska bekosta sin generations del av VA-verksamheten.
Avgifterna behöver därför ses över med jämna mellanrum. Nuvarande VA-taxa,
gäller från 2011-01-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över såväl behovet av avgiftsjusteringar,
taxans konstruktion och förtydligande av texten.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-10-19, § 307.
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 228.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marianne Olsson (SB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Halldin (S) yrkar återremiss på förslaget till va-taxa för 2012. Återremissen
syftar till att klargöra om förslaget till va-taxa för 2012 bygger på
självkostnadsprincipen. Oklarheter finns på ett antal områden t ex om
-kommunens kostnader kring dagvattengata
-internräntans storlek på 3,5% kontra kommunens verkliga lånekostnad
-hur de uteblivna investeringarna under 2011 (mer än 140mkr lägre än budgeterat)
påverkar kommunens kostnader för va-verksamheten.
Detta och andra frågetecken bör klaras ut innan ny va-taxa för 2012 fastställs.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Bo Bertelsen (M) med fleras yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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Forts. KS § 179

Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag säger ja.
Den som röstar enligt Benny Halldins (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
24 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 klargöra om förslaget till va-taxa för 2012 bygger på
självkostnadsprincipen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 180

Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerade sig mellan kl 20.20 och 20.40.
Efter ajourneringen kallade kommunfullmäktiges presidie till ett extra sammanträde
tisdagen den 27 december kl 18.30 för behandling av kommunfullmäktiges
arbetsordning och va-taxa 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 181
Dnr. 2011/441-042

Månadsrapport per den 2011-10-31 samt helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning till och med oktober samt en
helårsprognos för år 2011.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och budgetekonom/controller Mats Berntssons
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-11-24.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 229.
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Månadsuppföljning per den 2011-10-31 samt helårsprognos för 2011
noteras.

Justerandes sign

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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 182
Dnr. 2011/434-759

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS – tredje kvartalet 2011
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 två fall att rapportera, en person har erhållit bostad
och den andra har tackat nej till ledig erbjuden bostad. Funktionshinder har fem fall
där kommunen saknar ledig bostad. IFO har inga fall att rapportera.
Tidigare beslut
Socialnämndens beslut 2011-10-26, § 271.
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 230.
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 tredje kvartalet
2011 noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 183
Dnr. 2011/429-042

Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2010 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 2011-11-07 inkommit med
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2010.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 231.
Yrkande
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal avseende
verksamhetsåret 2010 godkänns.
2.

Justerandes sign

Styrelsen för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal beviljas ansvarsfrihet för 2010.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 184
Dnr. 2011/301-253

Försäljning av del av Västra Röd 4:3 och 4:4
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun äger fastigheterna Västra Röd 4:3 och 4:4 i syfte att utöka befintligt
industriområde i Svanvik.
Kommunen har inte för avsikt att exploatera vissa delar av fastigheterna Västra Röd
4:3 och 4:4 varför dessa områden kan säljas. En intressent har erbjudit 3 200 000 kr.
Markområdet är på cirka 12,5 ha och avses att regleras över till köparens fastighet
Västra Röd 4:9.
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering för del av fastigheterna Västra
Röd 4:3 och 4:4 har upprättats.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och markingenjör Frida Läckströms gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-11-08.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 232.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering för del av fastigheterna
Västra Röd 4:3 och 4:4 godkänns.
2.

Justerandes sign

Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo
Svensson.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 185
Dnr. 2011/484-041

Budgetjustering kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden avser att bevilja föreningsbidrag för anläggande av två
konstgräsplaner till två föreningar i kommunen. För att föreningarna i sin tur ska
beviljas bidrag från Svenska Idrottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet och
sponsorer måste föreningarna ha en ekonomisk grundplåt.
Kultur- och fritidsnämndens ram till förvaltningen för 2011, 34 975 tkr, justeras med
ytterligare 4 000 tkr.
Medel tas från fastighets- och tomtförsäljningar med -4 000 tkr. Budget på
fastighets- och tomtförsäljning blir – 8 000 tkr.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-11-29.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 233.
Yrkanden
Martin Johansen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Budgetjustering görs med 4 000 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden från
fastighets- och tomtförsäljningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 186
Dnr 2011/482-023

Begäran från Andreas Karlsson (SB) om att få bli entledigad från
uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Andreas Karlsson (SB) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Andreas Karlsson (SB) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-12-15
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KF § 187
Dnr 2011/512-023

Begäran från Bernt Berndtsson (M) om att få bli entledigad från
uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och som
suppleant i Tjörns Miljö AB
Ärendebeskrivning
Bernt Berndtsson (M) begär att få bli entledigad från sina uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden och som suppleant i Tjörns Miljö AB. .
Kommunfullmäktige beslutar
Bernt Berndtsson (M) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden och som suppleant i Tjörns Miljö AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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närv tjg

1

KF:s arbetsordning

närv ej tjg x
ej närv

–

Va-taxa

Nej

Avst

Ja

1. Bo Bertelsen

(m)

1

1

1

2. Lars Thorsson

(m)

1

1

1

3. Yvonne Andersson

(m)

1

1

1

4. Håkan Bergstam

(m)

1

1

1

5. Mikael Andersson

(m)

1

1

1

6. Inga-Lill Hast

(m)

1

1

1

7. Katarina Leone

(m)

-

8. Anders G Högmark

(m)

1

1

1

9. Inger Bergstam

(m)

1

1

1

Ulla-Britt Elkan

(m)

1

1

1

Lars Öfverström

(m)

Ingela Wastegård

(m)

Henrik Bergeld

(m)

Håkan Norrhamn

(m)
1

1

1

11. Mats Kristensson

1

1

1

Maria Hult

(c)

Inga Olsson

(c)

12. Martin Johansen

(fp)

1

1

1

13. Birgitta Adolfsson

(fp)

1

1

1

14. Gunnemar Olsson

(fp)

1

1

1

15. Ewa-Lena Svensson

(fp)

1

1

1

16. Hans Kristensson

(fp)

1

1

1

1

1

1

17. Gun Alexandersson Malm fp)

(fp)

Anette Wallin

(fp)

Daniel Hjerpe

(fp)

18. Rosita Runegrund

(kd)

1

1

1

19. Reidun Lorentzon

(kd)

1

1

1

20. Roland Flyckt

(kd)

1

1

1

(kd)

Kent Kihlberg

(kd)

21. Benny Andersson

(s)

1

1

1

22. Gunilla Nordberg

(s)

1

1

1

23. Nils Lackfors

(s)

-

Ledamöter

Avst

Ja

Nej

Avst

fr o m § 171

x

Anders Wernesten

Berne Petersson

Nej

x

10. Henry Hermansson (c)
(c)

§

§ 179

§ 177
Ja

1 (2)

KF:s arbetsordning

VA-taxa

Kommunfullmäktige

Närvarolista / omröstningsprotokoll 2011-12-15
närv tjg
1
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24. Torsten Gustafsson

(s)

1

1

1

25. Klara Strandberg

(s)

1

1

1

26. Robert Bull

(s)

1

1

1

27. Alma Nilsson

(s)

1

1

1

28. Claes Jansson

(s)

-

29. Isabell Eriksson

(s)

1

1

1

30. Benny Halldin

(s)

1

1

1

31. Rigmor Friis

(s)

1

1

1

32. Rikard Larsson

(s)

1

1

1

33. Hans Strandberg

(s)

1

1

1

Mona-Lisa Dahlberg

(s)

Leif Göbel

(s)

Christer Olofsson

(s)

1

1

1

Anette Johansson

(s)

1

1

1

Christer Tegemo

(s)

Bo Isaksson

(s)

Lars-Göran Lundkwist (s)
34. Emilio Cotroneo
Lena Janson

(v)

-

(v)

35. Robert Johansson

(mp)

1

1

1

36. Azar Hedemalm

(mp)

1

1

1

Jan-Eric Etander

(mp)

Marita Nyström

(mp)

37. Gösta Andersson

(sb)

1

1

1

38. Marianne Olsson

(sb)

1

1

1

Mikael Berntsson

(sb)

Annika Andersson

(sb)

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

(ka)
fd (ka)

1

1

1

fd (ka)

(numera M)

Berndt Wångstedt

fd (ka)

(numera M)

41. Thord Jansson
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1

1

1

1

40

23

15

1

1

2

24

16

Avst

Ja

Nej

Avst

