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H 01:118

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:254, F D KYRKSKOLANS DAGHEM. ANTAGANDE
Ärendebeskrivning:
Planens syfte är att göra det möjligt att använda f d Kyrkskolan som bostad. Vidare att
använda fastigheten för bostadsändamål. Detaljplanen syftar också till att reglera
parkeringsanläggningen i anslutning till Rönnängs kyrka.
Tidigare behandling
Arbetsutskottet har tidigare inte haft något att erinra vid samråd och utställning av planen.
Miljö- och byggnämndens beslut 2001-09-24, § 234.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 124.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Rönnäng 1:254, f d Kyrkskolans daghem.
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RAPPORT OCH FÖRSLAG FRÅN TURISTGRUPPEN.
Ärendebeskrivning:
Den av kommunstyrelsen 2000-12-07 tillsatta turistgruppen har nu lämnat sin rapport till
kommunstyrelsen för behandling och ställningstaganden.
Rapporten är ett första försök att samla ihop en översikt av ”Turist-Tjörn” och ge några
förslag på åtgärder och inriktningsbeslut. För ett mer samlat och långsiktigt program
föreslår man ett Turistprogram.
Noteras
Turistgruppen är inbjuden till kommunstyrelsens sammanträde den 8 november.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 125.
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet bordläggs.
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SVAR PÅ MOTION OM ATT SKOLSKJUTSAR ÄVEN KAN NYTTJAS AV
ANDRA PASSAGERARE
Ärendebeskrivning
Birgitta Adolfsson (fpl) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Idag åker en del skolbussar runt på Tjörn som har utrymme för fler passagerare.
Kommunen bör därför ta ett beslut om att även andra passagerare skulle få möjlighet
att använda dessa linjer. Detta skulle ge fler valmöjligheter och lägre trafikkostnader.
Ett rundare Tjörn vill vi ju alla ha, så förslaget bör behandlas omgående för att kunna
starta till hösten.
Taxan för dessa resenärer bör vara samma som för övrig kollektivtrafik.”
Trafiksamordnare Nils Hulling har haft ärendet på remiss och tillstyrker detsamma,
under förutsättning att det finns plats i bussen.
Noteras
Ärendet var uppe redan 1994 och då beslutades att skolskjutsar skulle kunna nyttjas
av andra passagerare. Detta har tydligen inte nått ut i den omfattning som är
önskvärt, varför en informationsinsats av något slag bör ske.
Kommunstyrelsen beslutade 1994-04-28 att allmänheten gratis får åka med skolbussar i
mån av plats till närmast linjebusshållplats.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut, 2001-05-14 § 46, att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 126.
Kommunyrelsen beslutar:
Trafiksamordnare Nils Hulling får i uppdrag att på lämpligt sätt göra denna möjlighet
allmänt känd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2001-10-18

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är därmed besvarad.
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MOTION OM ATT SMÅ MILJÖINSATSER GÖR TJÖRN GRÖNARE
Ärendebeskrivning:
Bert Petersson och Inga Olsson (c ) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Det är inte bara stora miljöinsatser, som ger oss en bättre miljö. Många små miljöinsatser
blandade med stora kan också göra stor verkan.
Använd lågenergilampor och kvicksilverfria belysningar inom kommunala byggnader, vilket
ger minskade kvicksilver utsläpp och lägre energiförbrukning.
Rikta aktiva informationsinsatser till husbyggare om hur hus kan göras energisnåla. Dessa
insatser görs före och i samband med bygglosprovning.
Låt medborgarkontoret ”administrera bilpooler” för att uppmuntra till samåkning.
Skapa mindre pendelparkeringar vid t e x Hoga, Valsäng, Fagerfjäll, Stockevik m fl platser
för att minska bilkörningen för busspendlare, som tar sig med bil till bussen.
Aktivera Agenda 21-arbetet för att därigenom ta fram ytterligare små miljöinsatser.
Vi yrkar att
Kommunfullmäktige låter utreda möjligheter att genomföra ovanstående miljösatsningar”.
Miljöchefen, Liselotte Franzén har yttrat sig över motionen och där hon
sammanfattningsvis svarar att förvaltningen kommer att arbeta med frågor av denna
karaktär framöver, bl a genom informationsinsatser.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-04-17, § 25 där kommunfullmäktige överlämnar
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 127.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Miljö- och byggförvaltningen har för avsikt att arbeta mer med frågor av den karaktär som
motionärerna avser. Bland annat genom Agenda 21-arbetet och genom
informationsinsatser på olika områden. Motionen är därmed besvarad.
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INTRESSEANMÄLAN FÖR LANDSBYGDSRÅDGIVNING
Ärendebeskrivning:
Hushållningssällskapet tar nu initiativ till att bedriva lokalt utvecklingsarbete på landsbygden
i Göteborgsregionen. Liknande arbete har påggått sedan slutet a 80-talet bl a Norra
Bohuslän.
Man undrar nu om Tjörns kommun är intresserad av att medverka i ett projekt i
Hushållningssällskapets regi med följande inriktningar:
Informera om de möjligheter som finns för EU-finansiering till landsbygdsborna.
Ge stöd till enskilda företagare/entreprenörer/lantbrukare på landsbygden som vill utveckla
affärsidéer s om turism, småskalig livsmedelsförädling och utveckling av den sociala
ekonomin.
Ge stöd till lokal utveckling och lokala lutvecklingsgrupper såsom byalag, intresseföreningar
etc. Utarbetande av handlingsplaner för det lokala utvecklingsarbetet.
Ge stöd och stimulans av barn och ungdomsarbetet på landsbygden.
Stärka och stimulera samarbetet mellan Stad och Land.
Agera kontaktverksamhet och förmedlande länk mellan kommunens
politiker/tjänstemän och landsbygdsbefolkningen. Utbildning av
förtroendevalda/tjänstemän inom det lokala arbetet.
Tidsperiod: 2001 – 2003.
Kostnad 1 125 000 kronor, som fördelas mellan medverkande parter. För Tjörn
innebär det en kostnad på 60 000 kronor, som i sin tur fördelas mellan
kommunstyrelsen, kultur- och fritid och miljö- och bygg.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 128.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Tjörns kommun har intresse för projektet, men återkommer med slutligt
ställningstagande.
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BOKSLUT FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN NORDISKA
AKVARELLMUSEET ÅR 2000.
Stiftelsen har lämnat in bokslut och revisionsberättelse för år 2000.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 129.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige noterar bokslutet.
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SVAR PÅ MOTION OM FLER TOALETTER I SÖDRA HAMNEN
Ärendebeskrivning
Lars Öfverström (m) har till lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10
september in en motion med följande lydelse:
”Under den gångna sommaren har besökarantalet till Södra Hamnen i Skärhamn varit
större än någonsin. Det gäller såväl besökare till Nordiska Akvarellmuseet som till
Gästhamnen. I och med detta har naturligt nog också behovet av toaletter ökat och
avsaknaden har lett till att icke offentliga toaletter kommit att utnyttjas av besökarna.
Moderaterna motionerade även inför sommaren 2001 om att ytterligare bekvämlighetsinrättningar skulle ställas till de besökandes förfogande, men utan resultat. I anledning
av detta yrkar Moderaterna ånyo att flera toaletter skall finnas i bruk i Södra Hamnen inför
sommaren 2002.
När toalettfrågan är på tapeten vill vi Moderater få en modernisering till stånd vid
torrtoaletten vid Kyrkesunds brygga.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-09-10, § 92 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 131.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Fritid- och kultur får i uppdrag att inventera de allmänna toaletterna och komma med ett
förslag på hur frågan ska lösas.
Motionen är därmed besvarad.
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ÅTERBESÄTTNING AV TJÄNST SOM DELTIDSBRANDMAN
Ärendebeskrivning:
En deltidsbrandman på Kållekärrs station har sagt upp sig och slutade 010731.
Räddningstjänsten vill återbesätta denna tjänst.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 132.
Kommunstyrelsens beslut:
Tjänsten får återbesättas.
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SAMORDNING AV ANROPSSTYRD TRAFIK
Ärendebeskrivning
Enligt skrivelse från Västrafik har upphandling av anropsstyrd trafik påbörjats under våren
2001. På grund av bl a prisnivåerna i anbuden har Västtrafik AB beslutat avbryta
upphandlingen. En ny upphandling kommer att genomföras.
En av de faktorer som, enligt entreprenörerna, varit kostnadsdrivande är den osäkerhet
som rått om kommunerna kommer att avropa upphandlingen eller ej. Det är varit möjligt att
bedöma vilken omfattning transporterna kommer att få.
För att anbudsgivarna ska få en bättre grund för beräkningen av sina anbud är det därför
av väsentlig betydelse att Västtrafik AB kan lämna ett tydligare besked om vilka
kommuner som har för avsikt att ansluta sig till en gemensam beställningscentral och till en
samordning gav de anropsstyrda resorna.
Nuläget innebär för kommunerna två valmöjligheter:
1. Kommunen väljer att avstå från samordning av trafiken genom trafikhuvudmannens
försorg för att i stället genomföra en egen upphandling i samband med att nuvarande
avtal löper ut.
2. Kommunen tar, redan innan upphandlingen är genomförd, ställning till att gå in i en
gemensam beställningscentral samt att delta i och avropa en gemensam upphandling i
Västtrafiks regi.
Kommunstyrelsens beslut:
Tjörns kommun avvaktar med inträde då kommunen har ett gällande avtal..
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BUDGET 2002, INVESTERINGSBUDGET 2002 – 2006 OCH
EXPLOATERINGSBUDGET 2002 - 2006
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till budget 2002, investeringsbudget
2002 – 2006 och exploateringsbudget 2002 - 2006.
Ekonomichef Rune Ohlsson och budgetkamrer Mats Berntsson föredrar budgeten.
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 8 november.
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SKATTESATS ÅR 2002
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun skall fastställa skattesats för 2002.
Gällande skattesats är 20,84 kr/skattekrona.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Skattesatsen för 2002 skall vara oförändrad, d v s 20,84 kr/skattekrona.
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DELÅRSBOKSLUT 2001-09-30
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut 2001-09-30.
Budgetuppföljningen beskriver förväntat utfall gentemot fastställd budget 2001.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Delårsbokslutet godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr 01.202-042

PROGNOS 4 - 2001
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har överlämnat prognos avseende helårsresultat 2001. Resultatet för
2001 förväntas bli + 6,5 Mkr för Tjörns kommun totalt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Prognosen godkänns med följande noteringar:
Räddningstjänst
Underskott för räddningstjänsten accepteras med hänsyn till verksamhetens situation
avseende anställningsvillkor för deltidsbrandmän. Negativt resultat avräknas mot
verksamhetens balansräkning.
Hamnverksamhet
Hamnverksamheten – handelshamnar, fritids- och gästhamnar fortsätter att vidta åtgärder i
syfte att förbättra resultatet. Negativt resultat avräknas mot verksamhetens balansräkning.
Planverksamhet
Planverksamheten beräknas visa underskott på 300 kkr. Detta är i enlighet med
kommunstyrelsen gjorda beställningar.
Förvaltningsfastigheter
Budgeterat överskottskrav avseende förvaltningsfastigheter ökas från 737 kkr till 1 223
kkr beroende på sänkta avskrivningar. Verksamheten beräknas klara resultat enligt budget
tillsammans med 1% överskott.
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Frivilliga skolformer, barnomsorg
Noteras att resultat för frivilliga skolformer och barnomsorg beräknas bli enligt reviderad
budget.
Kommunfullmäktige utgår från fortsatt stor restriktivitet i verksamheter och att det inte
fattas beslut som innebär ökade kostnader, även om de beräknas rymmas i
reviderad budget. Anledningen till detta är att tillskott lämnats och att 1% sparkrav inte
ställts på dessa verksamheter.
Grundskola
Noteras att resultatet beräknas bli –800 Kkr. Förväntas att alla åtgärder vidtas i syfte att
åstadkomma resultat i enlighet med reviderad budget. En eventuell negativ avvikelse skall
återställas i sin helhet under 2002 genom motsvarande överskott.
Individ- och familjeomsorg
Avseende Individ- och familjeomsorg förutsätts att alla möjliga åtgärder vidtas för att
uppnå resultat enligt budget tillsammans med 1% överskott.
Äldreomsorg och Hälso/sjukvård
Verksamheten beräknar att överskott kan lämnas med 2.000 Kkr för äldreomsorg och
600 Kkr för Hälso/sjukvård. Det förutsätts att inga nya beslut tas om åtgärder som kan
öka kostnaderna även om de kan inrymmas inom budget.
Kultur- / Fritid
Verksamhetens prognos innebär ett resultat enligt budget. Med detta klaras inte 1%
sparkrav. Det förutsätts dock att åtgärder vidtas för att klara sparkravet 1%. Inom detta
resultat skall också merkostnader p g a förändring i organisationen inrymmas. Godkänd
avvikelse lämnas för merkostnader som uppstått vid flyttning fritidsgård Skärhamn och
extra städning under sommaren (70 + 50 Kkr) .
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Dnr 01.219-042

FINANSIELL RAPPORT PER 2001-09-30
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har överlämnat finansiell rapprot efter tre kvartal 2001.
Likviditeten har ökat under sommaren och är nu uppe i 35,5 Mkr vilket är den högsta
siffran på mycket länge. Utbetalning av interkommunala ersättningar på ca 17 Mkr väntar
inom kort. Trots detta kommer vi att ha onödigt hög likviditet och avvaktar troligtvis
förlängning av lån på 10 Mkr som förfaller 23 oktober. Genomförs denna amortering
kommer vi att sänka låneskulden från 180 Mkr till 170 Mkr.
Genomsnittlig skuldränta är f n 5,18 % vilket är i stort sett oförändrat jämfört med
halvårsskiftet. Såväl kort som lång ränta har sjunkit sedan förra rapporten. Detta har dock
inte slagit igenom i vår snittränta ännu.
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr 01.154-149

MÅL NR 4767-01, ROTEL 34
YTTRANDE ÖVER ÖVERKLAGAT BESLUT – ”ANSÖKAN OM TRANSPORTOCH FRAKTSTÖD FÖR KONFERENSANLÄGGNING FRÅN VADBINDERIET,
DYRÖN”
Ärendebeskrivning:
Kommunstyrelsens beslut 2001-08-16, § 158 har överklagats.
Jäv
Bo Bertelsen (ka) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen avger följande yttrande:
”Besvär över Tjörns kommunstyrelses beslut 2001-08-16, § 158: Ansökan om
transport- och fraktstöd för konferensanläggning från Vadbinderiet, Dyrön”.
Med anledning av rubricerade besvär vill Tjörns kommun avlämna följande yttrande:
Har kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter?
Tjörns kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetat för att ge näringslivet goda
utvecklingsmöjligheter. Detta arbete har bl a utgått från ett av kommunfullmäktige 1994
antaget näringslivspolitiskt program. Detta har sedan kompletterat med ett
skärgårdspolitiskt program. I samband med att 2001 års budget behandlades i
kommunfullmäktige hösten 2000 beslutades också om ett politiskt inriktningsprogram –
”Framtidstro och utveckling för hela Tjörn” – som också innefattar en skärgårdspolitiskt
program.
Med bakgrund av bl a den här dokumenterade politiska inriktningen har Tjörn
kommunstyrelse redan tidigare, 990919, beslutat om kommunal medfinansiering i den här
typen av näringslivsprojekt/EU-projekt. Med andra ord är förtroendevalda i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väl förtrogen med den här nämnda politiska
inriktningen.
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Utifrån den aktiva regionalpolitik för skärgården som riksdag och regering samt EU fattat
beslut om krävs regionala och kommunala insatser. Tjörns kommun har beslutat sig för att
aktivt medverka till att möjliggöra denna satsning, dokumenterat både i beslut kring
LEADER och Mål 2 i budgethandling ”Framtid för hela Tjörn” och medverkan i ”Carpe
Mare”.
Ur finansieringssynpunkt har samtliga EU-finansieringsbeslut och projekt som kräver
kommunal medfinansiering tagits av kommunstyrelsen och belastat KS-kontot ”Projekt och
Utveckling” (ett konto som kommunfullmäktige i budgetbeslutet anslagit medel till, för att
disponeras av kommunstyrelsen). Allt enligt av kommunfullmäktige antagna program.
Mot bakgrund av den här beskrivningen är vår uppfattning den, att kommunstyrelsen inte
har överskridit sina befogenheter eller att beslutet inte strider mot annan lag eller författning.
Strider beslutet mot annan lag eller författning?
Härrör sig beslutet till något som inte är en angelägenhet för kommunen?
Efter bl a hörande med Svenska kommunförbundet kan man konstatera, att det inte finns
några tydliga regler för kommunal medfinansiering i EU-projekt trots att dessa projekt ofta
kräver medfinansiering. Kommunens möjligheter till medfinansiering styrs därför i huvudsak
av kommunallagen.
I kommunallagen 2 kap, 7-8 §§ regleras kommunens förhållande/kompetens i
näringslivsfrågor. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det
finns synnerliga skäl för det.
Vidare konstateras i ”Den nya kommunallagen, kommentarer och praxis” Kommentus
förlag följande: ”När det gäller avgränsningen av tillåtna insatser anförs i förarbetena
slutligen att rättstillämpningen dock måste kunna anpassas till samhällsutvecklingen och att
vad som skall ligga i begreppet synnerliga skäl således kan komma att förändras beroende
på utvecklingen i samhället.”
Eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer från lagstiftaren/centrala organ får
kommunerna pröva sig fram – vad som är avsikten med kommunal medfinansiering i EUprojekt samt hur begreppet ”synnerliga skäl” påverkas av samhällsutvecklingen genom
Sveriges EU-medlemskap.
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Det är här kommunstyrelsens beslut kommer in. Utifrån det kommunala
skärgårdsprogrammets målsättning om levande skärgårdsöar året runt föreslås att ett
transport- och fraktstöd införs för näringslivsinvesteringar omfattande öar utan fast
förbindelse. En förutsättning för att kunna få detta stöd är att investeringen är berättigad till
och beviljat EU-stöd. Syftet är – allmänt näringslivsbefrämjande – att främja företagande,
boende och fler arbetstillfällen på dessa platser genom att
utjämna förutsättningarna mellan investeringar på öar jämfört med ”Tjörnlandet” med sina
”fasta förbindelser”. Transportmerkostnaden för ”ö-investeringar” har uppskattats till ca
10-15%.
Denna åtgärd är därför en angelägen fråga för en del av kommunen - skärgårdsöar utan
fast förbindelse - och ett synnerligt skäl för individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare.
Avslutningsvis
Mot bakgrund av ovan anförda synpunkter anser Tjörns kommun att rubricerade
kommunstyrelsebeslut inte skall upphävas eftersom:
*
*
*

beslutet strider inte mot annan lag eller författning
kommunstyrelsen inte har överskridit sina befogenheter
beslutet härför sig till något som är en angelägenhet för kommunen.

Reservation
Birgitta Adolfsson (fpl), Gunnemar Olsson (fpl) och Vilgoth Wilhelmsson (ka) reserverar
sig mot beslutet.

____________________
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Dnr 01.169-045

KOMMUNAL MEDFINANSIERING FÖR EU-PROJEKTET –UTBYGGNAD AV
ELIMFÖRSAMLINGENS LOKALER
Ärendebeskrivning:
Elimförsamlingen på Åstol söker om kommunal medfinansiering för utbyggnad av
Elimförsamlingens Café.
Man ansöker i enlighet med principerna kring transport- och fraktstöd om 180 000
kronor, samt 100 000 för utveckling av ungdomsverksamheten.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens beslut 2001-0913, § 166.
Kommunstyrelsens beslut:
Med ändring av kommunstyrelsens beslut, § 166 beslutar kommunstyrelsen att Tjörns
kommun är beredd att, i det fall projektet blir godkänt, som offentlig medfinansiering,
utbetala 180 000 kr + utökad kostnad för VA-anslutning.
Notering
Birgitta Adolfsson (fpl) och Gunnemar Olsson (fpl) deltar inte i beslutet.

____________________
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