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VERKSAMHETSBUDGET 2002-2004 OCH INVESTERINGSBUDGET 2002-2006
Ärendebeskrivning:
Varje verksamhet har beskrivit behov/lämnat konsekvensbeskrivningar inför den kommande
budgetbehandlingen.
Detta har tillsammans med prognos 2, för 2001 redovisats vid budgetdialog den
4-5/4.
Detta har sammanställts och bearbetats.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03,§ 59 där arbetsutskottet beslutade att notera information i
ärendet.
Till dagens sammanträde lämnade Folkpartiet Liberalerna Verksamhetsbudget 20022004 och investeringsbudget 2002-2006.
Samverkansgruppen - ”Framtidstro & utveckling För hela Tjörn samt
verksamhetsbudget 2002-2004 och investeringsbudget 2002-2006.
Yrkanden
Gunnemar Olsson (fpl) yrkade bifall till Fpl:s förslag.
Reidun Lorentzon (kd) yrkade bifall till Samverkansgruppens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och fann att kommunstyrelsen
beslutat enligt samverkansgruppens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar ”Framtidstro & utveckling För hela Tjörn samt
verksamhetsbudget 2002-2004 och investeringsbudget 2002-2006 enligt
samverkansgruppens förslag.
____________________
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EXPLOATERINGSAVTAL TJÖRNS MARINA BJÖRHOLMEN 1:4 M FL
Ärendebeskrivning
Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Tjörns kommun och Tjörns Marina.
Avtalet avser exploatering inom fastigheten Björholmen 1:4 m fl – Tjörns Marina.
Avtalet förutsätter att kommunfullmäktige antager ändring i detaljplan för området och att
beslutet vinner laga kraft (kf 2001-06-11)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet.
Avtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar
Karlsson.
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ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR TJÖRNS MARINA (BJÖRHOLMEN)
Ärendebeskrivning:
Förslag till detaljplan för Tjörns Marina har upprättats 2000-04-17,(justerad 2001-0219). Planen har varit utställd under tiden 2000-07-10 – 2000-08-04.
Miljö- och byggnämnden har vid sitt sammanträde 2001-02-19,§ 35, godkänt
planförslaget efter vissa justeringar och överlämnat det till kommunfullmäktige för
antagande.
Tidigare behandling
Miljö- och byggnämndens beslut 2001-02-19, § 35, där Miljö- och byggnämnden
beslutade att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för
antagande.
Arbetsutskottets beslut 2001-05-03, § där arbetsutskottet beslutade föreslå
kommunstyrelsen att innan Tjörns kommunfullmäktige prövar antagande av detaljplan
för Tjörns Marina (Björholmen) ska undertecknat avtal för parkeringsplatser
presenteras. Vidare ska ägandeförhållandena till sjöbodarna klargöras, liksom vad som
ska göras med bebodda sjöbodar.
Ett förslag till exploateringsavtal mellan Tjörns kommun och Tjörns Marina har
upprättats och prövas av kommunfullmäktige 2001-06-11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar planförslaget.
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Dnr 01.126-046

VÄSTFEM – AKTIEÄGARAVTAL
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2001-04-17, § 33 bl a annat att Tjörns kommun ska genom
ett delägarskap i VästFem AB verka för att fiskenäringen inom kommunen utvecklas på ett
intressant sätt i framtiden och att uppdra åt kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut för
kommunens engagemang i bolaget VästFem.
Detta under förutsättning att samsyn kan skapas kring verksamhetens inriktning med
ingående parter.
Förslag till aktieägaravtal har upprättats. I avtalet har aktieägarna överenskommit att
tillsammans i bolaget utveckla och förädla sill och fiskprodukter. Förädlingsarbetet ska
innefatta såväl teknisk utveckling vad gäller produkt, process och förpackning, som
förberedande marknadsundersökningar och testförsäljningar. Vidare redovisas även
ägarförhållande m m.
Noteras
Förslaget har justeras enligt följande:
§ 8,

första meningen, tillägg

”inklusive ordföranden”

§ 9,

tredje stycket, ändring

”Styrelseledamot bör” byts till
”styrelseledamot skall.

Sista meningen, tillägg

”ordföranden har utslagsröst.”

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner aktieägaravtalet.
Avtalet skrivs under av kommunalrådet, Jan-Evert Halldin.

____________________
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Dnr 01.127-107

BOLAGSORDNING FÖR VÄSTFEM
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2001-04-17, § 33 bl a annat att Tjörns kommun ska genom
ett delägarskap i VästFem AB verka för att fiskenäringen inom kommunen utvecklas på ett
intressant sätt i framtiden och att uppdra åt kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut för
kommunens engagemang i bolaget VästFem.
Förslag till bolagsordning har upprättats.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner bolagsordningen.
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FÖRSÄLJNING AV NÖTSÄTER 1:329 (ATELJÉERNA NORDISKA
AKVARELLMUSEET.
Ärendebeskrivning
Kommunen tecknade 1998-12-29 avtal med Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet,
om uppförande av museibyggnad i Skärhamn.
Museet svarar för finansiering av byggnaden exkl ett kommunalt bidrag på 8,8 miljoner
kronor och kommunen svarar för tomtmark, VA-anslutningar m m. Kostnader för
iordningställande av mark utanför museets fastighet åvilar kommunen.
Av praktiska skäl har alla arbeten upphandlats i ett sammanhang på det sätt kommunen
beslutat bl a i samband med anlitande av projektledare.
Projektet är nu i allt väsentligt avslutat och totalkostnaden är ganska exakt 56 miljoner
kronor. De kostnader som kommunen ska svara för och som bokförts på projektet är 1 192
433 kronor.
Tjänsteskrivelse nr 2, 2001-03-07, i ärendet, från Olof Olsson föreligger.
Denna försäljning avser Nötsäter 1:329, ateljéerna med tillhörande mark som föreslås
försäljas för 3 miljoner kronor.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29, § 35.
Kommunstyrelsens beslut 2001-04-05, § 55,
Kommunstyrelens beslut 2001-04-19, § 79.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar försälja fastigheten Nötsäter 1:329 till Insamlingsstiftelsen
Nordiska Akvarellmuseet för en köpeskilling av 3 miljoner kronor. Köpet genomförs när
stiftelsens samtliga mellanhavanden reglerats med kommunen.
Köpebrevet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen Ingemar
Karlsson.

____________________
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ÖVERLÅTELSE ENLIGT 5 KAP FBL - AKVARELLMUSEET – AVSLUTNING AV
PROJEKTET,
Ärendebeskrivning
Kommunen tecknade 1998-12-29 avtal med Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet,
om uppförande av museibyggnad i Skärhamn.
Museet svarar för finansiering av byggnaden exkl ett kommunalt bidrag på 8,8 miljoner
kronor och kommunen svarar för tomtmark, VA-anslutningar m m. Kostnader för
iordningställande av mark utanför museets fastighet åvilar kommunen.
Av praktiska skäl har alla arbeten upphandlats i ett sammanhang på det sätt kommunen
beslutat bl a i samband med anlitande av projektledare.
Projektet är nu i allt väsentligt avslutat och totalkostnaden är ganska exakt 56 miljoner
kronor. De kostnader som kommunen ska svara för och som bokförts på projektet är 1 192
433 kronor.
Museet framför följande 2000-12-18:
1. Finplanering och utrustning framför tomten kompletteras till en beräknad kostnad av 560
000 kronor.
2. Kommunen bidrar till bro över till Bockholmen och brygga längs museibyggnaden med
500 000 kronor.
3. Ersättning med 543 000 kronor för extra grundläggningskostnader.
5 kap FBL av Akvarellmuseet med tillhörande kvartersmark för 44,2 Mkr.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-03-29, § 34.
Komunstyrelsens beslut 2001-04-05, 56.
Kommunstyrelsens beslut 2001-04-19, § 80
Följande förslag läggs fram på kommunstyrelsens sammanträde:
Kommunfullmäktige beslutar
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att

sälja Akvarellmuseet med tillhörande kvartersmark. Fastigheten är bildad,
Nötsäter 1:331. Köpeskillingen skall motsvara vad insamlingsstiftelsen
totalt tillfört projektet ca 56,9 mkr, varav 3 mkr avser ateljéerna. Exakt belopp
fastställes senare,

att

enlighet med tidigare ställningstagande anvisa 1.200 tkr till projektet (enligt KF §
148/98: utöver bidraget på 8,8 mkr svarar kommunen för tomtmark, VAanslutningar m m. Kostnad för VA-anslutning, 535 tkr, har belastat kommunens
reslutat 1999,

att

för finansiering av tillkommande investeringskostnader i kommunala
markanläggningar enligt ovanstående ”att-sats” tillföra kontot ”oförutsett,
lokalombyggnader m m 1.200 tkr,

att

i ram tillföra 90 tkr i kapitalkostnader till kontot grönytor/allmänplatsmark,
Tekniska förvaltningen, samt

att

godkänna tillägg till ”Avtal om uppförande av nordiskt Akvarellmuseum” 199812-29 angående överlåtelsen och betalningen enligt punkt 6 samt att punkt 4 i
avtalet skall gälla tills samtliga utgifter som belastar slutreglerats.

Yrkanden
Christer Persson (m) och Gösta Anderssson (sb) yrkade bifall till framlagt förslag.
Bo Bertelsen yrkade avslag till p 3 i förslaget.
Proposition
Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen bifalla framlagt förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Justerandes sign

att

sälja Akvarellmuseet med tillhörande kvartersmark. Fastigheten är bildad,
Nötsäter 1:331. Köpeskillingen skall motsvara vad insamlingsstiftelsen totalt
tillfört projektet ca 56,9 mkr, varav 3 mkr avser ateljéerna. Exakt belopp
fastställes senare,

att

enlighet med tidigare ställningstagande anvisa 1.200 tkr till projektet (enligt KF §
148/98: utöver bidraget på 8,8 mkr svarar kommunen för tomtmark, VAanslutningar m m. Kostnad för VA-anslutning, 535 tkr, har belastat kommunens
reslutat 1999,
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i ram tillföra 90 tkr i kapitalkostnader till kontot grönytor/allmänplatsmark,
Tekniska förvaltningen, samt

att

godkänna tillägg till ”Avtal om uppförande av nordiskt Akvarellmuseum” 199812-29 angående överlåtelsen och betalningen enligt punkt 6 samt att punkt 4 i
avtalet skall gälla tills samtliga utgifter som belastar slutreglerats.

10

Köpehandlingarna undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen
Ingemar Karlsson.
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Dnr 01.120-706

MAXTAXA I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN OCH I SKOLBARNOMSORGEN
KONSEKVENSER FÖR TJÖRNS KOMMUN
Ärendebeskrivning:
Förskolecheferna Solveig Strömbom och Mona Johansson har gjort en utredning ”Maxtaxakonsekvenser för Tjörns kommun”, som lyder:
Den 24 november 2000 godkände riksdagen regeringens proposition om Maxtaxa och
allmän förskola (prop. 1999/2000:129)
Tidplan
Förskoleverksamhet = familjedaghem eller förskola (barnomsorg, barn 1-5 år)
Riksdagens beslut innebär ett stegvis införande av allmän förskola, rätt för arbetslösa och
föräldraledigas barn till förskola, samt ett frivilligt införande av maxtaxa enligt följande:
1 juli år 2001
Införs rätt till förskoleverksamhet minst 3 timmar/ dag eller 15 timmar/vecka för barn till
arbetslösa (redan införd på Tjörn 25 tim/vecka i både förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg).
1 januari 2002
Införs rätt till förskoleverksamhet minst 3 tim/ dag eller 15 tim/ vecka för barn till
föräldralediga med yngre syskon.
1 januari 2003
Införs en avgiftsfri allmän förskola om minst 525 tim/ år för 4- 5 åringar. Kommunen är
skyldig att erbjuda plats men vårdnadshavarna avgör om de vill utnyttja möjligheten.
Maxtaxa i förskoleverksamheten
Avgiften får ej överstiga 1 140 kronor i månad för det första barnet, 760 kronor i månaden
för det andra barnet och 380 kronor för tredje barnet i förskoleverksamheten.
Barn 1: 3 procent av inkomsten- dock högst 1 140 kronor/ månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten- dock högst 760 kronor/månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten- dock högst 380 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift.
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Maxtaxa i skolbarnomsorgen (fritidshem, 6-12 år)
Avgiften får ej överstiga 760 kr/mån för det första barnet och 380 kr/mån för det andra och
respektive tredje barnet i skolbarnomsorgen.
Barn 1: 2 procent av inkomsten - dock högst 760 kronor/månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten - dock högst 380 kr/månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten - dock högst 380 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift.
Jämförelse mellan nuvarande taxa och maxtaxa för Tjörns kommun
Vid en jämförelse med nu gällande taxa skulle maxtaxan med oförändrat barnantal, ge ett
intäktsbortfall på 4,8 mkr, då är inte hänsyn tagen till en beräknad volymökning
Ekonomisk ersättning från staten till Tjörns kommun för införande av maxtaxa är beräknad
till 5,1 mkr.
I en enkät till alla föräldrar med barn i barn-/skolbarnomsorg i Skärhamns distrikt frågade vi
efter hushållets sammanlagda bruttoinkomst vilket visade bl.a. att:

Skärhamns fritids
Skärhamns förskola
Skärhamns familjedaghem

Förändring/månad/barn
- 400
- 555
-600

Bruttoinkomsten i Skärhamns distrikt har varit normgivande för övriga Tjörn. Maxtaxesimulering har genomförts med hjälp av dataprogrammet IST på april månads underlag.
Beräknad ekonomisk ersättning
Kommunerna ska kompenseras för det inkomstbortfall som maxtaxan innebär..
Regeringen har föreslagit ett särskilt statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder till kommuner
som inför maxtaxa, vilket för Tjörns del är 0,7 mkr. Medlen bör främst användas för
personalförstärkning inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen samt
kompetenshöja nde åtgärder för personal.
I direktiven har även påpekats att ett ev. införande av maxtaxa inte får innebära
kvalitetsförsämring i form av t.ex. större barngrupper, lägre personaltäthet eller lägre
utbildningsnivå hos personalen.
Kostnaden för maxtaxa är beräknad på riksnivå utifrån skillnaden mellan kommunernas
samlade avgiftsintäkter före reformen och de avgifter kommunerna kan ta ut i ett system
med maxtaxa.
Justerandes sign
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I de flesta kommunerna är en månad avgiftsfri för föräldrarna. Kompensationen är beräknad
med hänsyn till detta.
I de kommuner som väljer att tillämpa maxtaxa skall denna omfatta all förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg dvs. såväl kommunalt som enskilt bedriven verksamhet (Fyren i Bleket)
Principen att kommunen bör ge bidrag till enskild verksamhet motsvarande kommunens egen
kostnad kvarstår efter det att maxtaxan införts.
Beräknad ökning av efterfrågan i tid och plats
Att göra en beräkning av hur många ytterligare familjer som på grund av lägre taxa
kommer önska barnomsorg är svårt. Det finns en möjlighet att de föräldrar som idag
löser barnomsorgen privat kommer söka kommunal barnomsorg tack vare den lägre
avgift som maxtaxan innebär.
Under 2000 föddes 13 barn färre än föregående år vilket naturligtvis påverkar efterfrågan
av barnomsorg något.
Rätten, enligt lag, till att behålla barnomsorgsplats och att få plats när man är föräldraledig
med yngre syskon har efterfrågats och kommer säkerligen utnyttjas av många.
Detta leder till en beräknad volymökning med ca 45-50 barn, ca 8-9 barn/distrikt.
Vi har under en period av två år märkt en volymökning av vistelsetiden på grund av bl.a.
tillgång av att arbete/studier har ökat.
Barnomsorgsreglerna bör omarbetas och förtydligas vilka regler som skall gälla för
arbetslösa, föräldralediga mm. Detta bör göras omgående för att vara klart i samband med
att lagarna genomförs.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen noterar informationen och kommer att besluta i ärendet i samband med
hanteringen av budget för år 2002.

____________________
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Dnr 01.117-024

LÖNEPOLITISKT PROGRAM
Ärendebeskrivning:
Personalchefen har gjort ett förslag till lönepolitiskt program.
Personalchefen Arvo Niiholm informerade kommunstyrelsens ledamöter.
Kommunstyrelsens beslut:
Förslaget godkänns.

___________________
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Dnr 01.123-024

ÄNDRING AV SAMMANTRÄDESARVODE TILL 1:E OCH 2:E VICE
ORDFÖRANDE I NÄMNDER
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade bl a i § 234/99 att au-ledamöter och vice
ordförande ska erhålla sammanträdesarvode utöver det begränsade arvodet som au-ledamot
och vice ordförande för den egna nämnden/styrelsens nämndsammanträde.
Förhandlingssekreterare Maj-britt Larsson föreslår att 1:e och 2:e vice ordförande i samtliga
nämnder och styrelser förutom kommunstyrelsen och socialnämnden ej har rätt till
sammanträdesarvode för den egna nämndens sammanträden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1:e och 2:e vice ordförande i samtliga nämnder och styrelser förutom kommunstyrelsen och
socialnämnden har ej rätt till sammanträdesarvode för den egna nämndens sammanträden.
Beslutet gäller från 2001-08-01.
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Dnr 01 124-261

ARRENDEAVTAL OCH OPTION SVANVIK 1:26 - LA RAY AB
Ärendebeskrivning:
Ett förslag till arrendeavtal har upprättats mellan kommunen och La Ray AB avseende mark
inom Svanviks Industriområde. Företaget vill för närvarande ej fullfölja det köp
kommunfullmäktige beslutade om 2001-04-17, § 38. Istället föreslås ett arrende som omfattar
hela tomtmarken fram till gränsen mot ENP.
Arrendatorn ges rätt att under arrendetiden förvärva området till i förväg fastställt pris.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Arrendeavtalet godkänns.
Arrendeavtalet undertecknas av kommunalrådet Jan-Evert Halldin och kommunchefen
Ingemar Karlsson.
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KS § 128
INFORMATION OM PROJEKT ” STAPELBÄDDEN”
Ärendebeskrivning:
Tjörns kommun vill genom aktiv medverkan skapa en attraktiv utbildningsmiljö på Tjörns i
vilken främst yrkesmän och entreprenörer ska finna en naturlig källa och stöd för ett ”lärande
för livet”. Det övergripande syftet är att stärka den lokala rederinäringen samt den Svenska
sjöfartsnäringen i vid bemärkelse och naturligtvis den enskilde yrkesmannens
konkurrenskraft. Ett samarbete med andra utbildningsaktörer är en självklarhet och med
sjöfartshögskolan, Chalmers Lindholmen i synnerhet. De dokument som ligger till grund för
vision och utvecklingsarbete är dels enskrift ”utvecklingsprojekt Stapelbädden – ett underlag
för information och diskussion inför upptaktsmötet” och dels ett ramavtal om samverkan
mellan Chalmers Lindholmen och Sjöfartens utbildningsinstitut.
Målet är att på sikt skapa ett modernt kunskapscenter på Tjörn för sjöfartsutbildningar i nära
samarbete mellan sjöfartsgymnasiet/UCT, sjöfartshögskolan/Chalmers Lindholmen,
rederinäringen på Tjörn och Tjörns kommun. Verksamheten ska bygga på ett modernt och
hållbart utbildningskoncept som erbjuder ett unikt alternativ mot omvärlden.
Vid Chalmers Lindholmen/sjöbefälsskolan beslutades under hösten år 2000 att inför läsåret
2001-2001 särskilja behörighetsgrundande utbildningar från traditionellt akademiska och att
nya utbildningskoncept skulle utvecklas.
Detta blev upptakten till delprojekt 1 – ett första studieår i nära anknytning till en genuin
sjöfartsmiljö där Tjörn väl passade in i visionen. Chalmers Lindholmen beslutade senare att på
försök förlägga första årskursen på sjöingenjörsprogrammet till Tjörn. Förutsättningen var att
lämpliga lokaler och acceptabelt studentboende. Detta har lösts genom att en isbrytare hyrts
in för boendet. Isbrytaren kommer att förtöjas i Wallhamn där Chalmers Lindholmen redan
har undervisningslokaler.
Kostnaden för denna del av projektet fördelas i stort enligt följande:
Kajplats och kajarrangemang i Wallhamn – Tjörns kommun
Fartygstransporten Stockholm – Wallhamn, ca 270 000 SEK, – Rederibidrag och Chalmers
Lindholmen
Internatkostnader (mat och boende för studenter ) – Studenter och Chalmers Lindholmens
bidrag (kostnaden kan i nuläget inte anges då arrangemangen ännu ej är klara)
Det visionära konceptet för sjöfartsutbildningar etaablerade på Tjörn baseras på följande:
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Internatboende
IT-baserade distansutbildningar
Fartygsförlagda studier (i samarbete med rederiföretag)
Samordning med gymnasieskolans sjöfartsutbildningar

Detta innebär att det fortsatta arbetet kan koncentreras mot tre projekt:
1. Finna moderna lokallösningar för boende och undervisning
2. Utveckla samarbetsformer högskola -rederi-gymnasieskola
3. Marknadsföring av konceptet.
Arbetet bedöms få en viss omfattning varför en särskild resurs bör avsättas för att driva
projekten.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen noterar inforationen.

____________________
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TEMA - BOSTADSBOLAGETS FRAMTIDA UTVECKLING
Kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni ska inledas med rubricerat tema.
Tid: Kl 16.00
Bostadsbolagets vd och styrelse ska bjudas in.

___________________
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