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Plats och tid

Kommunkontoret, kl. 17.00-20.30

Beslutande

Jan-Evert Halldin (s),
Benny Andersson (s)
Eva Bertilsson-Styvén (s)
Eva Lind (s)
Leif Göbel (s)
Reidun Lorentzon (kd)
Lars Öfverström (m),
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Gunnemar Olsson (fpl)
Birgitta Adolfsson (fpl)
Bo Bertelsen (ka),
Magne Hallberg (sb), tjg ers
Lars Andersson (kd), tjg ers

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Övriga deltagande

Kommunchef Ingemar Karlsson
Kommunsekreterare Astrid Edström
Ekonomichef Rune Ohlsson
Budgetkamrer Mats Berntsson
Birgith Åhs, turist- och informationschef
Maritha Medin (s), ej tjg ers,
Christer Olofsson (s), ej tjg ers
Nils Lackfors (s), ej tjg ers
Emilio Cotroneo (v), ej tjg ers
Östen Tornéus (mp), ej tjg ers
Vilgot Wilhelmsson (ka), ej tjg ers
Gudriun Ivarsson (fpl), ej tjg ers
Allan Axelsson (m), ej tjg ers till kl 18.30

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Benny Andersson (s)
Kommunkontoret 2001-11-14

Underskrifter

Sekreterare

___________________________________________
Astrid Edström

Ordförande

__________________________________________
Jan-Evert Halldin (s)

Justerande

__________________________________________
Benny Andersson (s)

Paragraf §§ 187-208

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2001-11-08

Datum för
anslagets uppsättande

2001-11-16

Datum för
anslagets nedtagande

2001-12-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet

Underskrift

________________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande
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KS § 187

Dnr 01.244-042

Ekonomisk rapport och prognos 4b
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat prognos 4 b.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner prognosen med de åtgärder som angavs i prognos 4.

____________________
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Utdragsbestyrkande
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BUDGET/VERKSAMHETSPLAN 2002-2004
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till budget/verksamhetsplan 2002-2004.
Ekonomichef Rune Ohlsson och budgetkamrer Mats Berntsson föredrar budgeten.
Följande förslag till budget 2002 – 2004 presenteras:
*

Resultatbudget

*

Investeringsbudget och Exploateringsbudget

*

Budgeterad balansräkning

*

Finansieringsbudget

Kommentarer och förtydliganden:
Resultatbudgeten beskriver kommunens förväntade resultat per år. I anslutning till beslut
om verksamhetsbudget (KF juni -01) fanns preliminär resultatbudget redovisad. I
förhållande till denna har justeringar gjorts avseende följande:
Justering av skatteintäkter och statsbidrag grundat på kommunförbundets senaste
prognoser och av staten beslutade uppräkningsfaktorer (+1,7 Mkr)
Justering av avskrivningar grundat på beräknade investeringar t o m 2001. (- 0,5 Mkr)
”Tekniska justeringar” av verksamheternas budget inom totalram (+/- 0)
Justering av beräknad räntekostnad till 12,5 Mkr (- 0,7 Mkr)
Tillägg till verksamhetens nettokostad (- 3,5 Mkr)
*
*

Justerandes sign

barnomsorg 0,4 Mkr för barn till föräldralediga och 0,2 för barn till arbetslösa (i
budget 2001 sedan tidigare 0,250 till barn arbetslösa)
hamnverksamhet 0,9 Mkr för nya kapitalkostnader Pir Dyrön, förbättrade förbindelser
Åstol och Dyrön (kommunens finansiering) och sjöbodar Almösund
Utdragsbestyrkande
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ianspråktagande av intern balansräkning 1,5 Mkr (1/3 av saldo för samtliga
verksamheter)
fastighetsförvaltning 0,2 Mkr kapitalkostnader för markinvesteringar i anslutning till
Akvarellmuseet
Räddningstjänst 0,1 Mkr avseende nytt avtal
Kostnader för val 2002 beräknas till 0,2 Mkr.

Avgår från verksamhetens nettokostnad (+ 4,5 Mkr)
*
*

*

*

Ofördelat anslag utgår 1,4 Mkr
Särskilt anslag för omvandling av tjänstgöringsgrad äldreomsorg 0,5 Mkr utgår
Åtgärden som fortfarande skall genomföras finansieras dels genom ianspråktagande av
intern balansräkning dels inom äldreomsorgens beslutade budget för 2002
Anslaget för frivilliga skolformer korrigeras ned med 0,6 Mkr. Det skall konstateras att
prishöjningen för utbildning inom GR är beslutad till 4,9%. Budgeten klarar härmed
enbart en mycket begränsad elevökning under 2002
Anslaget för äldreomsorg minskas med 2 Mkr. Budgeten kommer senare att ses över
och justeras efter de behov som föreligger utifrån projekten ”vinna-vinna” och
Valåsens ”tvättstugemodell”.

Täckning av underskott från 2000 borttaget beroende på att hela underskottet enligt
prognos 4 – 2001 beräknas täckas redan innevarande år. (4,3 Mkr).
Investeringsbudget/Exploateringsbudget är justerad jämfört med tidigare.
Nettoinvesteringen uppgår till 2002: 45,8 Mkr, 2003: 41,4 Mkr, 2004: 56,4 Mkr, 2005:
19,5 Mkr och 2006: 19 Mkr. Specificerad investeringsbudget redovisas i bilaga.
Budgeterad balansräkning och finansieringsbudget har inte redovisats tidigare.
Budgeterad investeringsvolym är betydligt högre nu än vad som beräknats i anslutning till
KF:s beslut om verksamhetsbudget. Detta innebär att låneskuld och räntekostnad ökar.
Konstateras dock att en stor del av investeringarna avser VA eller oförutsett
lokalombyggnader vilket innebär att verksamhetens nettokostnad rent tekniskt minskar
motsvarande avskrivnings- och räntekostnadsökning.
Soliditeten beräknas minska från 39% 2001 till 37% 2004. Den långfristiga låneskulden
ökar med 55 Mkr under perioden (exkl TBAB) Totalt inkl TBAB är skulden vid utgången
av 2004 ca 285 Mkr.

Justerandes sign
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens beslut 2001-10-18, § 180, där man beslutade att budgeten behandlas
vid kommunstyrelsens sammanträde 2001-11-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2001-11-05, § 129 där kommunfullmäktige beslutade att
skattesatsen för 2002 ska vara oförändrad, d v s 20,84 kr/skattekrona.
Till dagens sammanträde hade folkpartiet lämnat in ett budgetförslag.

Yrkanden
1. Birgitta Adolfsson (fpl) och Gunnemar Olsson (fpl) yrkade bifall till folkpartiets
budgetförslag.
2. Eva Bertilsson-Styvén (s) yrkade bifall till liggande budgetförslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige anta liggande budgetförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar om plan för ekonomi 2002-2004 enligt
*
*
*
*

Resultatbudget
Investeringsbudget/exploateringsbudget
Budgeterad balansräkning
Finansieringsbudget

Skattesatsen 2002 skall vara oförändrad d.v.s 20,84 kr/ skattekrona.
Plan för verksamheten beslutades av kommunfullmäktige 2001-06-11. Till denna beslutas
om ovan angivna justeringar och tillägg.
____________________

Justerandes sign
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MAXTAXA I FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp har fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att arbeta fram ett
förslag till maxtaxa att gälla fr o m 2002-01-01.
Tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2001-10-25, § 81 att anta förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Maxtaxa för förskoleverksamheten ska vara :
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

3 % av inkomsten
2 % av inkomsten
1 % av inkomsten
Ingen avgift

dock högst 1 140 kr/mån
dock högst 760 kr/mån
dock högst 380 kr/mån

Maxtaxa för skolbarnomsorgen ska vara:
Barn 1: 2 % av inkomsten
Barn 2: 1 % av inkomsten
Barn 3: 1 % av inkomsten
Barn 4: Ingen avgift
Yngsta barnet är alltid barn 1.

dock högst 760 kr/mån
dock högst 380 kr/mån
dock högst 380 kr/mån

Barn med behov
1 % under gängse taxa.
Barn under skollagen 2a kap 9 §
Avgiftsbefriade 15 tim/vecka eller 525 tim/år enligt § 10.
Taxan gäller fr o m 2002-01-01 och gäller både den kommunala och enskilda
verksamheten Fyren.
____________________
Justerandes sign
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FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA OCH
ARBETSLÖSA
Ärendebeskrivning:
Barn till arbetslösa har enligt lagen rätt till 15 tim/vecka i förskoleverksamheten. I Tjörns
kommun har barnen rätt till 25 tim /vecka. Avgift tas ut enligt taxa. Förläggningen av
vistelsetiden ska beslutas av förskolan/familjdaghemmet i samråd med föräldrarna.
Barn till föräldralediga har enligt lagen rätt till 15 tim/vecka, vilket också förslås gälla i
Tjörns kommun. Vistelsetiden ska beslutas av förskolan/familjedaghemmet i samråd med
föräldrarna.
Tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2001-10-25, § 81.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Barn till arbetslösa har i Tjörns kommun rätt till 25 tim förskoleverksamhet i veckan.
Avgift enligt gällande taxa.
Förläggningen av vistelsetiden ska beslutas av förskolan/familjedaghemmet i samråd
med föräldrarna.
2. Barn till föräldralediga har enligt lagen rätt till 15 tim/vecka, vilket också förslås gälla i
Tjörns kommun.
Vistelsetiden ska beslutas av förskolan/familjedaghemmet i samråd med föräldrarna.
Denna rätt gäller fr o m 2002-01-01. Ev gränsfall behandlas av resp förskolechef.

___________________

Justerandes sign
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REGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG
Ärendebeskrivning:
I och med att bl a ny taxa införts i skolbarnomsorg och förskoleverksamhet har även
reglerna ändrats.
Tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämndes beslut 2001-10-25, § att anta reviderade regler för
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Nya regler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Tjörns kommun antas.

____________________

Justerandes sign
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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.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-10-02, § 125.
Kommunstyrelsens beslut 2001-10-18, § 172.
Yrkanden
Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade att kommunchefen skulle få i uppdrag att utreda hur de
olika verksamheter som idag handhar turistfrågor kan arbeta ihop och att
utredningsuppdraget mynnar ut i ett program.
Eva Bertilsson-Styvén yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Turistgruppen arbetar vidare med ett långsiktigt turistprogram.
Budgetmässigt markeras turismens betydelse med ett särskilt budgetkonto.
Ett förslag på hur kommunen organisatoriskt ska arbeta med turistfrågorna framåt ska tas
fram.
Arbetet med Tjörns turistfrågor går vidare enligt programmet med de medel/ramar som
redan finns anslagna för åren 2001 och 2002.
____________________
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612
SAMVERKANSAVTAL FÖR GYMNASIESKOLAN OCH
GYMNASIESÄRSKOLAN I GÖTEBORGSREGIONENS INTAGNINGSOMRÅDE
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) förslår att medlemskommunerna godkänner
förslag till avtal för gymnasieskolan för år 2002/2003 – 2005/2006 och för
gymnasiesärskolan år 2002-2003.
Barn- och utbildningsnämnden har haft ärendet på remiss och har inget att erinra mot
föreslagna samverkansavtal.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 139.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner avtalen.

____________________
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SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE VÄRDIGHETSGARANTI FÖR
ÄLDREOMSORGEN
Ärendebeskrivning
Rosita Runegrund (kd) och Stefan Wickman (kd) lämnade vid fullmäktiges
sammanträde in en motion med följande lydelse:
”Det pågår en angelägen debatt om äldreomsorgen i vårt land. En debatt som
handlar både om brist på pengar, personalens kompetens och om val av utförare.
Det handlar också om vem som har ansvar för missförhållanden inom
äldreomsorgen. Självklart är det vi förtroendevalda som dels skall prioritera vilka
verksamheter våra gemensamma skattekronor skall användas till, dels se till att vi får
bästa kvalitet för pengarna.
Vi vet att vi har en god äldreomsorg i Tjörns kommun. Men vi vet också att det i
ökande omfattning beror på att personalen sliter för att de äldre inte ska få sämre
vård, besparingarna till trots. Nu har vi kommit till ett vägskäl. Ska alla äldre och
sjuka få en värdig vård och omsorg? Ja, svarar alla förtroendevalda samstämmigt.
Men på vilket sätt ska vi veta om de äldre verkligen får det? Genom ekonomiska
styrinstrument som talar om hur stor kostnad varje plats innebär? Eller genom någon
form av kvalitetssäkring, kanske en värdighetsgaranti?
Det är numera nästan ett krav att kvalitetsmärka byggnader, företag och produkter.
Annars är det inte gångbara på marknaden. ISO 9000 och miljömärkningen ISO 14
000 är begrepp som vi börjat vänja oss vid. Det är ju viktigt för oss som
konsumenter att veta vad för slags vara jag köper. Jag vill ha bästa kvalitet för mina
pengar. När det gäller äldreomsorgen finns övergripande måldokument och
vårdtyngdsrelaterade resursfördelningssystem. Men kanske är ändå dessa instrument
alltför trubbiga för att avgöra hur Klara 87 år, har det på äldreboendet.
Kommunen har ett målstyrt arbetssätt som innebär att den enskilde skall tillförsäkras
vård och omsorg efter individuella behov. Vi tror att det är ett bra arbetssätt som ger
ökat ansvar och därmed engagemang ute i det direkta arbetet på äldreboendet eller i
hemtjänstlaget.
Men då måste också våra administrativa instrument för att beräkna resurser inom
äldreomsorgen förändras. Kanske ett sätt vore att införa en form av kvalitetssäkring,
en värdighetsgaranti.
Justerandes sign
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Vad som är lämpliga kvalitetskrav bör utredas, men de bör kännetecknas av
enkelhet så att de kan omfattas av både boende, anhöriga och personal samt vara
mätbar och lätt att följa upp. Vi tror att en värdighetsgaranti, vårdens egen ISOmärkning, kan medverka till att höja statusen på vårdyrken. Det stärker också
självkänslan hos personalen om man vet att ”vi klarar värdighetsgarantin”!
Kan vi som förtroendevalda tillförsäkra våra äldre en god äldreomsorg med en trygg
personal som vet att de gör ett högkvalitativt arbete, då har vi en värdig
äldreomsorg.
Med hänvisning till ovanstående hemställer vi;
att

ett uppdrag lämnas till socialnämnden att komplettera det målstyrda
arbetssätt inom äldreomsorgen med en mät- och uppföljningsbar
värdighetsgaranti.

att

värdighetsgarantin får utgöra styrinstrument för att tillförsäkra
äldreomsorgen erforderliga resurser.

Socialnämnden har yttrat sig och har beslutat svara enligt tf socialchef Margareta
Tegborgs yttrande:
Redan befintliga åtgärder:
Läkare är anställd av Primärvården 50 % tillsvidare och 50 % i samverkan med Tjörns
kommun för att täcka behovet av specialiserad vård för åldrandets sjukdomar i
äldreboenden och enskilt hem
Specialenheter finns för människor med demenssjukdomar
F n finns äldreboende i samtliga distrikt. Klövedal tillhör Kållekärrs distrikt. Diskussioner
förs om behov av äldreboende i Klövedal
En individuell vårdplan håller på att tas fram.
Ett projekt håller på att genomföras, vilket innebär att personalen utökas och kommer att
känna större delaktighet och mer inflytande samt att vårdtagarnas/anhörigas behov blir
bättre tillgodosedda.
Justerandes sign
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Kontaktperson för varje vårdtagare finns inte. Kommer att tas fram.
Palliativa teamet – för vårdtagare i livets slutskede – är organiserat och fungerar utmärkt.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-05-30, § 89 att avvakta socialnämndens yttrande.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 141.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen besvaras enligt av socialnämnden redovisade åtgärder, d v s
Läkare är anställd av Primärvården 50 % tillsvidare och 50 % i samverkan med Tjörns
kommun för att täcka behovet av specialiserad vård för åldrandets sjukdomar i
äldreboenden och enskilt hem
Specialenheter finns för människor med demenssjukdomar
F n finns äldreboende i samtliga distrikt. Klövedal tillhör Kållekärrs distrikt. Diskussioner
förs om behov av äldreboende i Klövedal
En individuell vårdplan håller på att tas fram.
Ett projekt håller på att genomföras, vilket innebär att personalen utökas och kommer att
känna större delaktighet och mer inflytande samt att vårdtagarnas/anhörigas behov blir
bättre tillgodosedda.
Kontaktperson för varje vårdtagare finns inte, kommer att tas fram.
Palliativa teamet – för vårdtagare i livets slutskede – är organiserat och fungerar utmärkt.

____________________
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SVAR PÅ MOTION ANG KUNDVALSSYSTEM OCH FLER UTFÖRARE INOM
ÄLDREOMSORGEN
Ärendebeskrivning:
Martin Johansen (fpl) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-11,
§ 64, in en motion med följande lydelse:
”Idag finns det i de flesta kommuner äldreomsorg som bedrivs i alternativa driftsformer.
De huvudsakliga driftsalternativen för Tjörn är, som folkpartiet ser det:
kommunala driftsentreprenader, dvs ett företag driver kommunal verksamhet på uppdrag
av kommunen. Det är kommunen som beslutar om mål och inriktning och som är ansvarig
gentemot de brukare som omfattas av verksamheten.
och/eller
kundvalssystem med check (pengsystem), dvs kommunen inbjuder privata producenter
som får konkurrera på lika villkor med den kommunala egenregion om att utföra tjänster.
En medborgare (brukare) kan då själv eller tillsammans med sina anhöriga välja den
producent man finner lämpligast.
Erfarenheten visar att man med hjälp av fler utförare kan öka kvalitéten för de äldre genom
att konkurrensen stimulerar till ökad kvalitét. Det kommer personalen till godo genom att
arbetstillfredsställelsen och den upplevda möjligheten att kunna påverka sitt arbete är högre
hos de privata utförarna enligt ett flertal utredningar genomförda av fackliga organisationer.
Kommunernas erfarenheter från konkurrensutsättning är dessutom att kostnaderna kunnat
sänkas genom att konkurrensutsätta sin verksamhet.
Då nu det mesta pekar på att man får mer vård och omsorg för pengarna med hjälp av
alternativa utförare, samt att personalens trivsel ökar med hjälp av andra arbetsgivare än
vid ett kommunalt monopol så är detta rätt för Tjörn.
Folkpartiet yrkar därför på att frågan angående alternativa utförare inom äldreomsorgen
och ett eventuellt kundvalssystem utreds skyndsamt.”
Justerandes sign
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Socialnämnden har haft motionen på remiss och svarar sammanfattningsvis:
”Att ta beslut om kundvalssystem eller att lämna ut verksamheter på entreprenad är ett sätt
att styra verksamheten som är i grunden oförenligt med det arbetssätt som
socialförvaltningen haft under de senaste tio åren. Det går inte att bryta ut delar av
verksamheten utan att förlora det huvudsakliga värdet i det systemiska arbetet. Därför är
detta av mycket strategisk betydelse och en fråga som den politiska ledningen äger.
Att värdera effekterna av olika styrsystem och organisationsprinciper i relation till det
nuvarande kan inte tjänstemannaorganisationen utreda självt. För detta krävs utomstående
betraktare.”
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-06-11, § 64, där kommunfullmäktige överlämnar
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Socialnämndens beslut 2001-09-26, § 186.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 142.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen besvaras enligt socialnämndens förslag som lyder:
”Att ta beslut om kundvalssystem eller att lämna ut verksamheter på entreprenad är ett sätt
att styra verksamheten som är i grunden oförenligt med det arbetssätt som
socialförvaltningen haft under de senaste tio åren. Det går inte att bryta ut delar av
verksamheten utan att förlora det huvudsakliga värdet i det systemiska arbetet. Därför är
detta av mycket strategisk betydelse och en fråga som den politiska ledningen äger.
Att värdera effekterna av olika styrsystem och organisationsprinciper i relation till det
nuvarande krävs utomstående betraktare.”
Motionen är därmed besvarad.
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SVAR PÅ MOTION ANG KUNDVALSSYSTEM OCH FLER UTÖVARE INOM
HEMTJÄNSTEN
Ärendebeskrivning:
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-11, § 66, lämnade Martin Johansen (fpl)
in en motion med följande lydelse:
”Idag finns det i flera kommuner hemtjänst som bedrivs i alternativa driftsformer.
De huvudsakliga driftsalternativen för Tjörn är, som folkpartiet ser det:
kommunala driftsentreprenader, dvs ett företag driver kommunal verksamhet på uppdrag
av kommunen. Det är kommunen som beslutar om mål och inriktning och som är ansvarig
gentemot de brukare som omfattas av verksamheten.
och/eller
kundvalssystem med check (pengsystem), dvs kommunen inbjuder privata producenter
som får konkurrera på lika villkor med den kommunala egenregin om att utföra tjänster. En
medborgare (brukare) kan då själv eller tillsammans med sina anhöriga välja den producent
man finner lämpligast.
Erfarenheten visar att man med hjälp av fler utförare kan öka kvaliteten för de äldre genom
att konkurrensen stimulerar till ökad kvalitet. Det kommer personalen till godo genom att
arbetstillfredsställelsen och den upplevda möjligheten att kunna påverka sitt arbete är högre
hos de privata utförarna enligt ett flertal utredningar genomförda av fackliga organisationer.
Kommunernas erfarenheter från konkurrensutsättning är dessutom att kostnaderna kunnat
sänkas genom att konkurrensutsätta sin verksamhet.
Då nu det mesta pekar på att man får mer hemtjänst och ökad kvalitet för pengarna med
hjälp av alternativa utförare, samt att personalens trivsel förbättras med hjälp av andra
arbetsgivare än vid ett kommunalt monopol så är detta rätt för Tjörn.
Folkpartiet yrkar därför på att frågan angående alternativa utförare inom hemtjänsten och
ett eventuellt kundvalssystem utreds skyndsamt. ”
Socialnämnden har haft motionen på remiss och lämnar sammanfattningsvis följande svar:
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”Att ta beslut om kundvalssystem eller att lämna ut verksamheter på entreprenad är ett sätt
att styra verksamheten som är i grunden oförenligt med det arbetssätt som
socialförvaltningen haft under de senaste tio åren. Det går inte att bryta ut delar av
verksamheten utan att förlora det huvudsakliga värdet i det systemiska arbetet. Därför är
detta av mycket strategisk betydelse och en fråga som den politiska ledningen äger.
Att värdera effekterna av olika styrsystem och organisationsprinciper i relation till det
nuvarande kan inte tjänstemannaorganisationen utreda självt. För detta krävs utomstående
betraktare.”
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-06-11, § 66 där kommunfullmäktige beslutade att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Socialnämndens beslut 2001-09-26, § 187.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 143.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen besvaras enligt socialnämndens förslag som lyder:
Att ta beslut om kundvalssystem eller att lämna ut verksamheter på entreprenad är ett sätt
att styra verksamheten som är i grunden oförenligt med det arbetssätt som
socialförvaltningen haft under de senaste tio åren. Det går inte att bryta ut delar av
verksamheten utan att förlora det huvudsakliga värdet i det systemiska arbetet. Därför är
detta av mycket strategisk betydelse och en fråga som den politiska ledningen äger.
Att värdera effekterna av olika styrsystem och organisationsprinciper i relation till det
nuvarande krävs utomstående betraktare.
Med detta är motionen besvarad.
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SVAR PÅ MOTION ANG ANNAN UTFÖRARE INOM
HJÄLPMEDELSHANTERINGEN
Ärendebeskrivning:
Martin Johansen (fpl) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträden 2001-06-11, § 65,
in en motion med följande lydelse:
”Idag finns det i de flesta kommuner äldreomsorg som bedrivs i alternativa driftsformer.
De huvudsakliga driftsalternativen för Tjörn är, som folkpartiet ser det:
kommunala driftsentreprenader, dvs ett företag driver kommunal verksamhet på uppdrag
av kommunen. Det är kommunen som beslutar om mål och inriktning och som är ansvarig
gentemot de brukare som omfattas av verksamheten.
och/eller
kundvalssystem med check (pengsystem), dvs kommunen inbjuder privata producenter
som får konkurrera på lika villkor med den kommunala egenregion om att utföra tjänster.
En medborgare (brukare) kan då själv eller tillsammans med sina anhöriga välja den
producent man finner lämpligast.
Erfarenheten visar att man med hjälp av fler utförare kan öka kvaliteten för de äldre genom
att konkurrensen stimulerar till ökad kvalitet. Det kommer personalen till godo genom att
arbetstillfredsställelsen och den upplevda möjligheten att kunna påverka sitt arbete är högre
hos de privata utförarna enligt ett flertal utredningar genomförda av fackliga organisationer.
Kommunernas erfarenheter från konkurrensutsättning är dessutom att kostnaderna kunnat
sänkas genom att konkurrensutsätta sin verksamhet.
Då nu det mesta pekar på att man får mer vård och omsorg för pengarna med hjälp av
alternativa utförare, samt att personalens trivsel ökar med hjälp av andra arbetsgivare än
vid ett kommunalt monopol så är detta rätt för Tjörn.
Folkpartiet yrkar därför på att frågan angående alternativa utförare inom äldreomsorgen
och ett eventuellt kundvalssystem utreds skyndsamt.”
Socialnämnden har haft motionen på remiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2001-11-08

19

Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2001-06-11, § 65..
Socialnämndens beslut 2001-09-26, § 183.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 144.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt socialnämndens förslag som lyder:
Hjälpmedelshanteringen är en integrerad del av vår verksamhet, kommunrehab. Av
kommunrehabs totala omsättning på nästan åtta miljoner kronor så är
hjälpmedelshanteringens andels ca 1,5 miljoner kronor. Hjälpmedlen delas upp i enkla och
avancerade hjälpmedel enligt specificerad sortimentslista. De avancerade hjälpmedlen är
Regionens ansvar och de enkla hjälpmedlen är kommunens ansvar.
1999 skedde en skatteväxling (primärvårdsavtalet) med Regionen. För
hjälpmedelshanteringens del betydde detta att kommunen på entreprenad tog över
hanteringen även av de avancerade hjälpmedlen. Detta avtal är på fyra år och de
avancerade hjälpmedlens andel av omsättningen är 933 000 kronor.
För Tjörns del betyder detta i praktiken att vi endast kan lägga ut hanteringen av de enkla
hjälpmedlen, en verksamhet som omfattar styvt en halv miljon kronor, eftersom regionen
äger frågan ang de avancerade.
Behörigheten att förskriva och prova ut, liksom ansvaret för att följa upp hjälpmedel är inte
reglerad i lag eller annan författning. Här gäller, som för övrig hälso- och sjukvård, att det
ska finnas den personal som krävs för att god vård sk kunna ges (2 e § HSL). Det är
såpledes sjukvårdshuvudmannens ansvar att besluta om vem som får prova ut och
förskriva hjälpmedel. I planeringsunderlaget anges också att klara ansvarsförhållanden k
ring tillhandhållandet av hjälpmedel är viktigt. Regionen har upprättat regler kring detta
som också Tjörn har anslutit sig till, genom beslut i socialnämnden.
Socialstyrelsen hr i en skrivelse till Reumatikerförbundet i maj 1999 framhållit bl a följande
ang hjälpmedelshanteringen:
Det är angeläget att beakta att hjälpmedelshanteringen alltid måst utgå från den enskildes
behov, d v s vara behovsorienterad och inte produktorienterad.
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Hjälpmedel måste alltlid betraktas som ett led i en habiliterings- eller rehabiliteringskedja
och får inte frikopplas från övriga insatser.
Det är viktigt att kompetensen i hjälpmedelshanteringen inte tunna ut och att
sjukvårdshuvudmannen tar sitt fulla ansvar för att se till att den kompetens som behövs för
dessa insatser finns.
De hjälpmedel som Tjörns kommun tillhandahåller kommer i huvudsak från
hjälpmedelscentralen. Detta är en regionägd verksamhet som gör stora upphandlingar på
hjälpmedel. De omsätter hjälpmedel för ca 250 miljoner kronor om året. Deras
verksamhet i Mölndal är också certifierad enligt ISO 9002.
Motionen är därmed besvarad.

____________________
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SVAR PÅ MOTION OM ATT SATSA PÅ FORTBILDNING TILL LÄRARE
Ärendebeskrivning
Gunilla Samsson (fpl) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-05-14,
§ 45, in en motion med följande lydelse:
”Konkurrensen mellan kommunerna för att locka till sig nya lärare och för att behålla
de redan anställda hårdnar alltmer. Förutom lönen är det viktigt att kommunen även
satsar på fortbildning. Arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är minst
lika viktig. Idag är det just fortbildning som flertalet skolor har tvingats minska ner på
grund av de besparingar som de har ålagts.
Det läraravtal som nyligen slöts garanterar endast lärarna en lönehöjning de två första
åren, sedan är det upp till kommunen hur stor löneförhöjning de tre följande åren kan
ge. Med tanke på den brist på utbildade lärare som råder kan följden bli att
kommunerna tvingas bjuda över varandra i lönediskussionen. Då ska Tjörns
kommun även kunna bjuda en bra arbetsmiljö och en bra fortbildningsnivå.
Kommunen bör se över möjligheten att erbjuda god fortbildning för personalen på
våra skolor.”
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och överlämnat en
redovisning på utbildningsinsatser för lärare där EU-medel erhållits, och tillägger att
till detta kommer ytterliggare 650 000 kronor i budget under rubriken fortbildning.
Tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2001-09-27, § 73.
Arbetsutskottets beslut 2001-110-25, § 145.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Med den redovisning av utbildningsinsatser som Barn- och utbildningsnämnden lämnat
besvaras motionen.
___________________
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FÖRSLAG TILL NYA AVTAL FÖR SJÖBODSARRENDEN
Ärendebeskrivning
Ett förslag till regler för sjöbodsarrenden (avtal) har upprättats och ute hos partigrupperna
på remiss. Tre partier, kd, m och ka har lämnat synpunkter. Dessutom har två
samhällsföreningar kommit med synpunkter.
Fastighets- och tekniknämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att
1.
2.
3.
4.
5.

Anta mål för upplåtelse av mark för sjöbodar.
Godkänna förslag till definition av sjöbod.
Fastställa förslag till bestämmelser för sjöbodskön.
Fastställa förslag till villkor för överlåtelse av arrende.
Godkänna förslag till arrendeavtal.

Tidigare behandling
Fastighets- och tekniknämndens beslut 2001-09-19, § 92.
Arbetsutskottets beslut att bifalla Fastighets- och tekniknämndens förslag.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 146.
Yrkanden
Birgitta Adolfsson (fpl) yrkade att nuvarande sjöbodsarrenden inte ändras förutom vad
gäller arrendetiden som ska vara 20 år.
Eva Bertilsson-Styvén yrkade bifall till arbetsutskottets förslag:
Proposition
Ordföranden ställde proposition och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Eva
Bertilsson-Styvéns yrkande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Enligt fastighets- och tekniknämndens beslut, d v s:
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1. Anta mål för upplåtelse av mark för sjöbodar.
2.

Godkänna förslag till definition av sjöbod.

3. Fastställa förslag till bestämmelser för sjöbodskön.
4. Fastställa förslag till villkor för överlåtelse av arrende.
5. Godkänna förslag till arrendeavtal.

____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2001-11-08

KS § 200

Dnr 01.190-345

24

H 01:153

UTÖKAT VERKSAMHETSOMRÅDE, VID KOMMUNENS VA-ANLÄGGNING,
ALMÖNS CAMPING, TJÖRNBRONS CAMPING och SKF:S ANLÄGGNING PÅ
BRATTÖN
Ärendebeskrivning:
Campinganläggningarna på Almön och SKF:s (AB Insula) anläggning på Brattön ligger f n
utanför verksamhetsområdet. Med hänsyn till förväntad utveckling i området och då det av
praktiska orsaker är lämpligt att det fastställda verksamhetsområdet sammanfaller med
område som försörjs med kommunalt VA bör nytt beslut tas om verksamhetsområdets
omfattning.
Tidigare behandling
Fastighets- och tekniknämndens beslut 2009 09-19, § 94.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 147.
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet bordläggs.
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AVTAL MED INTEGRATIONSVERKET
Ärendebeskrivning
Integrationsverket har efterfrågat om Tjörns kommun kan ta emot flyktingar. För
närvarande finns det i start sett inga lediga lägenheter att tillgå på Tjörn.
I och med denna bostadssituation kan kommunen inte leva upp till följande formulering i
Integrationsverkets förslag till överenskommelse: ”Kommunen förbinder sig att planera för
mottagning i relation till behovet”.
Om bostadssituationen förbättras är Tjörns kommun beredd att återkomma till
Integrationsverket för att diskutera frågan.
När det gäller några av våra grannkommuner kan vi konstatera att det råder en liknande
situation i bostadsfrågan och man har därför sagt upp motsvarande avtal.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 148.
Kommunstyrelsens beslut
Mot bakgrund av den rådande bostadssituationen, med i stort sett inga lediga lägenheter på
Tjörn, är Tjörns kommun för närvarande inte beredd att anta den från Integrationsverket
föreslagna överenskommelsen om flyktingmottagande fr o m 2002-01-01.
Kommunen kan inte enligt överenskommelsen: Förbinda sig att planera för mottagning i
relation till behovet”.

____________________
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OMDISPONERING AV MEDEL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS
VERKSAMHETSOMRÅDE
Ärendebeskrivning
Biblioteket har tidigare budgeterat 100 000 kronor till en automatisk utlåningsmaskin för att
underlätta utlåningsverksamheten. Detta i ett läge då man beslutat om utökat öppethållande
men inte fått medel till personalkostnader. Eftersom personalbehovet blev täckt beslutade
kultur- och fritidsnämnden vid möte 2001-03-19 att en del av dessa medel fick
omdisponeras till angelägna förbättringar i bibliotekslokalen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu att återstående medel, 36 000 kronor,
ombudgeteras till fortsatta IT-satsningar på biblioteken.
IT-satsningen planeras enligt följande:
*

Ytterligare en internetuppkoppling på huvudbiblioteket. Den ska användas som en
möjlighet att kunna göra en snabbsökning eller läsa sin E-post utan att behöva boka
tid. Sedan tidigare finns två uppkopplingar som för det mesta är hårt bokade i förväg.

*

Ytterligare en katalogdator på huvudbiblioteket behövs. I dag finns endast en. Dessa
två ska vara fristående från övriga internetdatorer.

*

Klädesholmens och Åstols filialbibliotek bör datoriseras för att ha tillgång till
bokkatalogen.

*

Till dessa investeringar tillkommer utrustning i form av bord och stolar .

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2001-09-18, § 72.
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 149.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner att pengar avsedda för utlåningsmaskin, 36 000 kronor, får
omdisponeras i investeringsbudgeten att användas till IT-satsningar i
biblioteksverksamheten.
____________________
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FÖRÄNDRING AV KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE FÖR TJÖRNS
BOSTADS AB I SAMBAND MED ÖVERTAGANDE AV LÅN
Ärendebeskrivning:
Ekonomichefen, Rune Ohlsson skriver:
Tjörns kommunfullmäktige beslutade 2001-04-17 att bl.a lämna villkorat aktieägartillskott
till bostadsbolaget samt att detta skall ske genom att kommunen fr.o.m 2002 tar över
skulder på 50 Mkr från bolaget.
För närvarande har bolaget långfristiga skulder på totalt ca 280 Mkr varav ca 246 Mkr är
med kommunal borgen som säkerhet. För resterande ca 34 Mkr utgörs säkerheten av
pantbrev. Räntesatsen för lån med pantbrev som säkerhet blir uppskattningsvis ca 0,5
procentenheter högre än för lån med kommunal borgen.
Avseende förändring av kommunens borgensåtagande i samband med skuldövertagandet
finns olika alternativa möjligheter. Två alternativ beskrivs nedan:
1. Låneskuld 230 Mkr -- kommunal borgen 230 Mkr. I detta alternativ är kommunen i
borgen för hela bolagets långfristiga låneskuld. Kommunens borgen sänks med 16 Mkr (
från 246 till 230). Uttagna pantbrev finns kvar hos bolaget vilket innebär att möjligheten att
återgå till pantbrevssäkerhet finns i samband med framtida förfallodagar för lånets
betalning. Fördelen med detta alternativ är att bolaget och därmed kommunkoncernen kan
sänka sina räntekostnader med ca 0,5 procentenheter på 34 Mkr. Nackdelen är att det
kommunala borgensåtagandet är högre. Det är dock inte säkert att långivarens säkerhet är
mindre vid en ev. konkurs. Är lånebeloppet på viss fastighet lägre än marknadsvärdet får
långivaren ändå full kompensation. Till detta kommer kommunens moraliska ansvar.
2. Låneskuld 230 Mkr -- kommunal borgen 196 Mkr. I detta alternativ kvarstår pantbrev
som säkerhet för lån på ca 34 Mkr. Kommunens borgen sänks med 50 Mkr (från 246 till
196). För och nackdelar är motsatsen till det som beskriv i alternativ 1.
Tidigare behandling
Arbetsutskottets beslut 2001-10-25, § 153.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 1.
Förutom förändringen av kommunens totala borgensåtagande gäller beslutet i
Kommunfullmäktige 2001-09-10 (uppdatering av kommunens borgen för Tjörns bostads
AB).

____________________
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VAL AV REPRESENTANT TILL FOLKHÄLSORÅDET
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen valde i § 35/2000 representanter till folkhälsorådet.
Då valde man efter principen:
3 ledamöter från majoriteten (KS, SN och K&F) och 2 från oppositionen (M&B och
B&U).
Efter det att ny majoritet tillträdde har inte nya ledamöter valts.
Kommunstyrelsens beslut:
Sammansättningen ändras inte.
____________________
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ANTAL NÄMNDER I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN
Ärendebeskrivning:
Bo Bertelsen (ka) har tagit upp frågan huruvida antalet nämnder i Tjörns kommun är
befogat och presenterar också ett förslag till en minskning.
Kommunstyrelsens beslut:
2 personer från varje parti och arvodesgruppen kommer , via socialdemokraterna,
att kallas till möte för att där diskutera nämndorganisationen i Tjörns kommun.
____
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KS § 206
KOMMUNSTYRELSENS OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN
2002.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till sammanträdesordning för 2002 har upprättats av kansliet.
Samtidigt presenteras ett förslag till hantering av kommunstyrelsens ärenden.
Under de senare åren har tendensen varit att arbetsutskottet beslutar allt mindre.
Information från tjänstemän och övriga sker allt oftare på kommunstyrelsens möten eller vid
beredningen. Allt fler ärenden tas direkt till kommunstyrelsen, utan att först varit med på
kallelsen. Kommunstyrelsen behandlar t o m fler ärenden än arbetsutskottet.
Med tanke på ovanstående och för att underlätta och effektivisera arbetet för både
tjänstemän och politiker föreslås följande:
*

Beredningen utökas till att omfatta AU:s ledamöter.

*

Beredningen träffas varannan torsdag.

*

Ärendena sållas och förbereds bättre av kansliet innan beredningsmötena och presenteras i större
omfattning med förslag till beslut.

*

Tydligare uppdrag ska ges från beredningen – vad ska göras, vem ska göra det och tidsram.

*

Ärendena går direkt till kommunstyrelsen från beredningen.

*

Kommunstyrelsen börjar kl 15.00 för att tid ska finnas för diskussion, information och omvärldsorientering
etc.

*

Inget protokoll förs vid beredningsmötena, nuvarande anteckningar kan däremot bli utförligare.

*

Kommunstyrelsen sammanträder efter den 20:e varje månad, vilket ger möjlighet till aktuella ekonomiska
rapporter.

*

Kommunfullmäktige sammanträder även fortsättningsvis på måndagar
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Förväntade effekter:
Mindre antal utskick.
Mindre protokoll.
Mer tid för protokoll
Färre möten – 2 beredningar och – ett KS/månad.
Bättre förberedda ärenden.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att hantera ärenden enligt förslaget.
Arbetsutskottet ska finnas kvar som beslutsinstans.
Sammanträdesordningen för kommunstyrelsen godkänns. Kommunstyrelsens
sammanträden ska börja 15.00.

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

KF
18.30

14

4

11

8

13

17

KS, kl 15.00

17

21

21

25

30

Beredning
KSAU

3,24

7,28

7,28

11

2,16

Juli

13

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9

14

18

16

22

26

31

28

8,29

12

3,17

7,14

5,19

Kommunstyrelsens förslag till kommunfulmäktige:
Kommunfullmäktige förslås anta följande sammanträdesplan för 2002.

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

14

4

11

8

13

17

KF
18.30

Juli

Aug

____
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Okt

Nov

Dec

9

14

18

16
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Dnr 01.243-256

FÖRVÄRV AV MARK FÖR BOSTADSTOMTER I KÅLLEKÄRR – SKÅR 1:65
OCH SKÅR 1:66
Ärendebeskrivning:
Tjörns kommun har endast ett fåtal tomter kvar till försäljning för bostdsändamål. Tjörns
Bostads AB har för närvarande inga lediga lägenheter i Kållekärr. Lilldalsbergen Skår 1:65
och 1:66 är planlagt för bostäder och exploatör är Riksbyggen. Riksbyggen är idag inte
beredda att starta projektet.
Fastighetschefen, Thomas Hagman föreslår att Tjörns kommun köper en del av området
Skår 1:65 med möjlig option att löpa resten av planområdet. Vidare att en enkel
planändring genomförs för att skapa tomter för enskilda bostäder. Slutligen investeringar
görs i huvudgata och huvudledningar för VA som försörjer hela området, samt intern gata
och VA för Skår 1:65.
Kalkyl visar att den totala självkostnaden per tomt blir 140 000 kronor och att 9 tomter
kan skapas inom Skår 1:65.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Fastighetschefen Thomas Hagman får i uppdrag att förhandla fram ett köpeavtal mellan
Tjörns kommun och Riksbyggen.
Att exploateringsbudgeten justeras med följande:

Kostnader

Mark o gata
VA

År 2002

År 2003

År 2004

2 370
1 820

0
0

0
0

560
523

420
392

280
261

Intäkter
Mark o gata
VA
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2001-11-08

34

KS § 208
ÖVERKLAGANDE AV BESLUT – INDRAGNING FRÅN ALLMÄNT
UNDERHÅLL AV VÄGAR PÅ ÅSTOL, TJÖRNEKALV OCH HÄRÖN
Ärendebeskrivning:
Vägverket har beslutat att dra in allmänt underhåll av vägarna på Åstol, Tjörnekalv och
Härön.
Kjell Olsson har formulerat förslag till överklagan av besluten.
Kommunstyrelsens beslut:
Tjörns kommun överklagar besluten om indragning av allmänt under håll på vägarna på
stol, Tjörnekalv och Härön.
___
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