TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-01

1 [27]

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 – 16.30

Beslutande

Martin Johansen (FP) ordförande
Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande
Lars Thorsson (M)
Yvonne Andersson (M)
Rosita Runegrund (KD)
Gösta Andersson (SB)
Mats Kristensson (C)
Anders Wernesten (FP) tjg ers
Gunilla Nordberg (S)
Benny Halldin (S)
Klara Strandberg (S)
Nils Lackfors (S) tjg ers
Claes Jansson (S) tjg ers

Övriga närvarande

Daniel Hjerpe (FP) ej tjg ers
Anders G Högmark (M) ej tjg ers
Håkan Bergstam (M) ej tjg ers
Robert Bull (S) ej tjg ers

Utses att justera

Gunilla Nordberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2011-06-07

Paragrafer

123-141

Underskrifter

Carina Eliasson, assistent
Mats Mikulić, kommunjurist
Katarina Hillberg, ekonomichef § 127
Mats Berntsson, ekonom/controller § 127
Pascal Karlsson, teknisk chef §§ 128-129

Sekreterare

__________________________________________________________________
Carina Eliasson

Ordförande

__________________________________________________________________
Martin Johansen (FP)

Justerare

__________________________________________________________________
Gunilla Nordberg (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-06-01

Datum för
anslagets uppsättande

2011-06-07

Datum för
anslagets nedtagande

2011-06-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

_________________________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2011-06-01
Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Renhålln.ord § 128

Avfallstaxa § 129

Lalighetsprövning § 132

Ja

ja

ja

nej

avst

nej

avst

nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

Isabelle Olsson

FP

Bo Bertelsen

M

1

1

1

1

Lars Thorsson

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

1

1

1

1

Björn Holm

M

Håkan Bergstam

M

1

Anders G Högmark

M

1

Rosita Runegrund

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson

SB

1

1

1

1

Mats Kristensson

C

1

1

1

1

Benny Andersson

S

Gunilla Nordberg

S

1

1

1

1

Benny Halldin

S

1

1

1

1

Klara Strandberg

S

1

1

1

1

Robert Johansson

MP
1

1

1

1

1

1

1

Nils Lackfors

S

Robert Bull

S

Claes Jansson

S

Azar Hedemalm

Summa:

1

1
1

MP

13

4

8

5

8

5

8

5

avst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-01
KS § 123

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsen beslutar
Gunilla Nordberg (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-01
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KS § 124

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
17. Yttrande över förslag till ändring av bestämmelser om ekonomiska ersättningar

till kommunalt förtroendevalda i Tjörns kommun.
Aktuella informationer
Information om säker och trygg kommun.
Rapport från Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) styrgrupp för utbildning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 125
Dnr. 2011/219-041

Antagande av budget 2012 och preliminär budget 2013-2014
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige
fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före
sommaruppehållet.
Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Samhällets Bästa och Centerpartiet har
upprättat ett gemensamt budgetförslag för perioden 2012-2014.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har upprättat ett gemensamt budgetförslag för
perioden 2012-2015.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till Folkpartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas,
Samhällets Bästas och Centerpartiets gemensamma budgetförslag.
Anders Wernesten (FP) instämmer i Bo Bertelsens (M) yrkande.
Gösta Andersson (SB) instämmer i Bo Bertelsens (M) yrkande.
Rosita Runegrund (KD) instämmer i Bo Bertelsens (M) yrkande.
Mats Kristensson (C) instämmer i Bo Bertelsens (M) yrkande.
Benny Halldin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
gemensamma budgetförslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Bo Bertelsen (M) med fleras yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Folkpartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas, Samhällets Bästas och
Centerpartiets gemensamt upprättade budgetförslag för perioden 2012-2014 antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 126
Dnr. 2011/220-041

Fastställande av investeringsbudget 2012-2016
Ärendebeskrivning
Majoritetsgruppen, som består av Folkpartiet. Moderaterna, Kristdemokraterna,
Samhällets Bästa och Centerpartiet, har upprättat ett förslag till investeringsbudget
för 2012-2016.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet har upprättat ett förslag till investeringsbudget
för 2012-2014.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till Folkpartiets, Moderaternas,
Kristdemokraternas, Samhällets Bästas och Centerpartiets förslag till
investeringsbudget för 2012-2016.
Benny Halldin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
investeringsbudget för 2012-2014.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Anders Wernestens (FP) yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.
Majoritetsgruppens förslag till investeringsbudget 2012-2016 godkänns.

Justerandes sign

2.

Fördelning av totalanslag mellan åren är preliminära och tidsförskjutning
kan ske på totalanslagen mellan åren.

3.

Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan
nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt. Detta
förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala investeringsbudget för
året.

4.

Kommunstyrelsen har under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka
kommunens skulder under år 2012 med totalt 55 miljoner kronor.

5.

Kommunstyrelsen har under 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka
kommunens skulder under år 2013 med totalt 32 miljoner kronor.

6.

Kommunstyrelsen har under 2012 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förefaller till betalning under åren
2012-2014.
Utdragsbestyrkande
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KS § 127
Dnr. 2011/212-042

Delårsbokslut per den 2011-04-30 samt helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per den 2011-04-30 och
helårsprognos 2011.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och ekonom/controller Mats Berntssons gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-05-24.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Delårsbokslutet till och med april samt helårsprognos för 2011 godkänns.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 128
Dnr. 2011/221-450

Antagande av reviderad renhållningsordning
Ärendebeskrivning
Alla kommuner måste ha en renhållningsordning. Den nu gällande i Tjörns
kommun är från 2004 och behöver bytas ut på grund av att den är gammal.
Renhållningsordningen består av två delar:
Avfallsplanen. Den beskriver bland annat kommunens mål inom
avfallsområdet. Göteborgsregionen (GR) har tagit fram en regional avfallsplan på
uppdrag av medlemskommunerna. Den tillsammans med en kommunspecifik bilaga
för Tjörns kommun ingår i förslag till renhållningsordning 2011.
Föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun. Den beskriver vilka regler för
avfallshantering som gäller på Tjörns kommun.
Föreslagen renhållningsordning höjer miljöambitionen ytterligare ett steg
samtidigt som kundservice och kostnadseffektiviteten ökar.
Förslaget till ny renhållningsordning omfattar:
- den av GR framtagna avfallsplanen A2020
- kommunspecifik bilaga
- justerade avfallsföreskrifter
Den föreslagna renhållningstaxan 2011 är anpassad för föreslagna föreskrifter.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-18, § 180.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Gunilla Nordberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se över dragvägen.
Anders Wernesten (FP) instämmer i Bo Bertelsens (M) yrkande.
Benny Halldin (S) instämmer i Gunilla Nordbergs (S) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 128

Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) med fleras yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Gunilla Nordbergs (S) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Bo Bertelsens (M) yrkande.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Förslag till avfallsplan, A2020 med kommunspecifik bilaga för Tjörns
kommun, antas att gälla från och med 2011-10-01.
2.

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun
antas att gälla från och med 2011-10-01.

Reservation
Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S) Nils Lackfors (S) och
Claes Jansson (S) anmäler skriftlig reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation avseende § 7 Kommunstyrelsen 2011-05-25
Antagande av reviderad renhållningsordning.
Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att
föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad renhållningsordning.
Socialdemokraterna yrkar återremitteras för ett antal förtydliganden
Skäl för reservationen:
1. Socialdemokraterna anser att dragvägen av sopkärl i största möjliga
mån bör minimeras. Detta är en mycket viktig aspekt för
renhållningsarbetarnas arbetsmiljö. Denna ambition skall framgå i
såväl renhållningsordning som i avfallstaxa.

2. Att den nya tjänsten med insamling av förpackningsindustrins
material inte skall ingå i avfallstaxan. Då detta är
återvinningsmaterial som omfattas av producentansvar och inte
kommunens ansvar bör kommunen vara tydliga med att detta
erbjudande är en frivillig extratjänst. Detta faktum skall tydligt
framgå i såväl renhållningsordning som i avfallstaxa.

3. Socialdemokraterna anser att alla i Tjörns kommun skall ha samma
grundavgift. Om man som i förslaget tillhandahåller en extra tjänst
för öar utan broförbindelse kan man ta ut en extra avgift för denna
tjänst. Detta skall i så fall tydligt framgå i såväl renhållningsordning
som i avfallstaxa.
Socialdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 129
Dnr. 2011/222-450

Antagande av reviderad avfallstaxa
Ärendebeskrivning
På grund av nya regionala och lokala mål som beskrivs i förslaget till ny
renhållningsordning 2011 och för att leva upp till dessa har förslag på ny taxa som är
anpassad till dessa tagits fram.
De huvudsakliga skillnaderna från nu gällande taxa är:
1. Fritidsabonnemangen har tagits bort pga liten kostnadsskillnad mellan fritidoch helårsabonnemang. Dessutom bör fritidsboende som vistas här andra delar
av året än sommaren ha hämtningsmöjlighet.
2. Antalet valbara tjänster har reducerats enligt tidigare inriktningsbeslut från
samhällsbyggnadsnämnden.
3. Fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial införs som ett valbart
alternativ.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-18, § 181.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Gunilla Nordberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se över dragvägen.
Anders Wernesten (FP) instämmer i Bo Bertelsens (M) yrkande.
Benny Halldin (S) instämmer i Gunilla Nordbergs (S) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Gunilla Nordbergs (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 129

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Bo Bertelsens (M) yrkande.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Avfallstaxa för Tjörns kommun att gälla från och med 2011-10-01.
Reservation
Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S) Nils Lackfors (S)
och Claes Jansson (S) anmäler skriftlig reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation avseende § 8 Kommunstyrelsen 2011-05-25
Antagande av reviderad avfallstaxa.
Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad
avfallstaxa.
Istället yrkade vi på att den skall återremitteras för ett antal
förtydliganden
Skäl för reservationen:
4. Att vi anser att dragvägen av sopkärl i största möjliga mån
bör minimeras. Detta är en mycket viktig aspekt för
renhållningsarbetarnas arbetsmiljö. Denna ambition skall
framgå i såväl renhållningsordning som i avfallstaxa.
5. Att den nya tjänsten med insamling av förpackningsindustrins
material inte skall ingå i avfallstaxan. Då detta är
återvinningsmaterial som omfattas av producentansvar och
inte kommunens ansvar bör vi vara tydliga med att vi
erbjuder en frivillig extratjänst. Detta faktum skall tydligt
framgå i såväl renhållningsordning som i avfallstaxa.
6. Att vi anser att alla i Tjörns kommun skall ha samma
grundavgift. Om man som i förslaget tillhandahåller en extra
tjänst för öar utan broförbindelse kan man ta ut en extra avgift
för denna tjänst. Detta skall i så fall tydligt framgå i såväl
renhållningsordning som i avfallstaxa.
Vårt yrkande på återremiss av förslaget kvarstår.
Socialdemokraterna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 130
Dnr. 2011/209-106

Godkännande av reviderad och uppdaterad förbundsordning för
Samordningsförbundet Ale, Kungälvs, Stenungsund och Tjörns
kommun
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundets förbundschef har på uppdrag av Samordningsförbundets
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse reviderat och uppdaterat den
Förbundsordning som gällt sedan 2008-04-01.
Samordningsförbundets styrelse har godkänt den reviderade förbundsordningen och
översänt den till samtliga medlemmar för godkännande.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Den reviderade och uppdaterade förbundsordningen för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 131
Dnr. 2011/202-212

Yttrande över Kungälvs kommuns översiktplan 2010–
utställningshandling
Ärendebeskrivning
Utställningshandlingen av Kungälvs översiktsplan 2010, daterad 2011-03-16 har
tillsänts Tjörns Kommun i form av remissorgan. Samråd skedde under perioden
2010-02-22 t om 2010-04-26. Tjörns kommun skrev då inget yttrande, men har nu
på nytt getts möjlighet att inkomma med ett yttrande. Yttrande ska vara Kungälvs
Kommun tillhanda innan 17 juni 2011.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och projektledare Tinna Harlings gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-05-23.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun avger följande yttrande över Kungälvs kommuns förslag till
översiktsplan 2010:
Tjörns kommun har i princip inga invändningar till utställningshandlingen förutom
att Tjörns Kommun vill ta tillfället i akt att påpeka vikten av att frågan om
”Tjörnlänken” utreds.
För att underlätta en medfinansiering av en ny väg 168 skulle en framtida
Tjörntunnel eventuellt kunna vara en del i ett sådant arbete. Tjörns Kommun vill
därför trycka på vikten av att denna fråga utreds vidare.
I detta sammanhang är det av avgörande betydelse att frågor som rör
kollektivresandet kan hanteras i ett regionalt perspektiv med särskilt fokus på de
norra delarna av Göteborgsregionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 132
Dnr. 2010/271-256

Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen rörande
kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27, § 3 Motion om
fastighetsreglering i Rönnäng
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2011 (KF § 3) i ärende om motion om
fastighetsreglering i Rönnäng enligt följande: ”Med hänvisning till den klargörande
information som lämnades av kommunchefen vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-10-28 anses motionen besvarad.”.
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg. Kommunen har yttrat sig
till domstolen enligt beslut den 10 mars 2011 (KS § 62).
Förvaltningsrätten har begärt att kommunen ska yttra sig över det som klaganden
anför i skrivelse daterad den 28 april 2011.
Förslag till yttrande har upprättats.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-05-25.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Halldin (S) yrkar att kommunen instämmer i Benny Anderssons skrivelse.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Benny Halldins (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 132

Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Bo Bertelsens (M) yrkande.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten i enlighet med upprättat
förslag.
2.

Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen.

Reservation
Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg (S) Nils Lackfors och
Claes Jansson (S) anmäler skriftlig reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-06-01

17 [27]

Reservation avseende § 11 Kommunstyrelsen 2011-05-25
Yttrande över laglighetsprövning…..
Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
om ”Yttrande om laglighetsprövning enligt laglighetsprövning
rörande kommunfullmäktiges beslut 2011-0-27, § 3 Motion om
fastighetsreglering i Rönnäng.
Socialdemokraterna yrkar på att bifalla Benny Anderssons
yttrande till Förvaltningsrätten.
Skäl för reservationen:
1. Socialdemokraterna anser inte att motionen behandlades rätt i
Kommunfullmäktige.
2. Socialdemokraterna anser inte att personer som har ekonomisk
vinning av kommunala beslut skall sitta med och besluta i dessa
frågor. Detta skedde återigen på Kommunstyrelsens
sammanträdde den 1 juni i denna fråga.
Socialdemokraternas yrkande på ny och korrekt behandling av
motionen kvarstår.
Socialdemokraterna
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KS § 133
Dnr. 2010/313-239

Begäran om ersättning avseende Brok 1:18 och 1:19
Ärendebeskrivning
Håkan Andersson begär ersättning om 500 000 kr avseende kostnader och förlorade
intäkter med anledning av att kommunen lovat att han ska få uppföra två bostadshus
på fastigheterna Brok 1:18 och 1:19 i utbyte mot att en GC-väg byggs på
fastigheterna. Husen har inte uppförts på grund av att dispens från strandskyddet inte
beviljats.
Ordföranden i dåvarande teknik- och servicenämnden, Bo Isaksson, och
förvaltningschefen Lars Eriksson har i skrivelse den 9 oktober 2007 uppgivit att
något löfte om bygglov avseende Brok 1:18 inte har lämnats. Vidare har
samhällsbyggnadsnämnden den 21 juni 2010 beslutat om positivt förhandsbesked för
två bostadshus samt meddelat strandskyddsdispens. Det har inte framkommit några
omständigheter i ärendet som styrker att kommunen är skyldig att utge ersättning till
Håkan Andersson.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-05-11.
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Bo Bertelsen (M) instämmer i Lars Thorssons (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
Håkan Anderssons ersättningsanspråk avslås eftersom det inte framkommit några
omständigheter som styrker att grund för ersättning föreligger.
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KS § 134
Dnr. 2011/224-253

Försäljning av del av Myggenäs 12:139
Ärendebeskrivning
Genom köpeavtal 2008-12-19 har Wallhamnbolagen AB förvärvat ett antal
hamnområden av Tjörns kommun. Områdena är avsedda att genom
fastighetsreglering överföras till bolagets fastighetsinnehav.
Vid lantmäteriförrättningen avseende det köpeavtal som tecknats mellan
Wallhamnbolagen AB och Tjörns kommun 2008-12-19 har framkommit behov av
att justera markområdet vid Almösund. Wallhamnbolagen AB har för avsikt att
expandera Myggenäs hamn.
Justeringen innebär att Wallhamnbolagen AB förvärvar del av fastigheten Myggenäs
12:139 för en köpesumma om 1 500 000 kr. Vattenområdet beräknas till cirka 5 000
m2 och landområdet till cirka 2 000 m2. Priset för vattenområdet uppgår till 250
kr/m2 och landområdet till 125 kr/m2.
Förslag till tilläggsavtal har upprättats.
Wallhamnbolagen AB behandlar ärendet vid styrelsesammanträde den
27 maj 2011.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och chef mark- och exploateringsavdelningen
Mats Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande 2011-05-23.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Del av Myggenäs 12:139 säljs till Wallhamnbolagen AB för 1 500 000 kr enligt
upprättat avtalsförslag.
3.
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Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och
kommunchef Bo Svensson.
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KS § 135
Dnr. 2011/218-338

Beviljande av bidrag för strandstädning på Tjörn 2011
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i april 2010 att teckna ett avtal om strandstädning för
sommaren 2010. Beslutet innebar att kommunen betalade ett driftsbidrag om
150.000 kronor samt efter särskilt ställningstagande om behov uppstod ytterligare
50.000 kronor till föreningen Västkustens Vänner.
Kommunen ansvarade själv för att på lämpligt sätt svara för omhändertagandet av
det insamlade avfallet samt på olika sätt genom information och marknadsföring
sprida kunskap om projektet.
Karl-Erik Persson (M) valdes att representera kommunen i styrelsen för föreningen
Västkustens Vänner under året.
Föreningen har inkommit med rapporten strandstädning 2010 och önskar att Tjörns
kommun fortsätter samarbetet även under sommarn 2011.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till liggande förslag.
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Bevilja ett driftsbidrag på 150.000 kronor för sommaren 2011 samt efter
särskilt ställningstagande om behov uppstår ytterligare 50.000 kronor till
föreningen Västkustens Vänner.

Justerandes sign

2.

Kommunchefen får i uppdrag att träffa överenskommelse med föreningen.

3.

Utse Karl-Erik Persson (M) att representera kommunens i styrelsen för
föreningen Västkustens Vänner under 2011.
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KS § 136
Dnr. 2011/225-023

Begäran om upplösning av IT-styrgruppen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-05-29, § 98 att inrätta en IT-styrgrupp med
uppdraget att arbeta med frågor av övergripande strategisk betydelse för ITutvecklingen i Tjörns kommun.
IT-styrgruppen består av Lars Thorsson (M), Anders Wernesten (FP) och Benny
Halldin (S).
Lars Thorsson (M) och Anders Wernesten (FP) har lämnat in en begäran om att
kommunstyrelsen upplöser denna styrgrupp.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
IT-styrgruppen upplöses.
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KS § 137
Dnr. 2011/6-002

Anmälan av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Kommunstyrelsens presidieutskott
Beslut att avslå förslag om medfinansiering av TV-produktionen ”Skärgårdsdröm”.
Kommunchef
Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande genomförande av
knallemarknad i Skärhamn.
Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande genomförande av
träbåtsfestival i Skärhamn.
Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande genomförande av
skatetävling i Skärhamn.
Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande genomförande av
SSU:s sommarkampanj.
Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande genomförande av
”Sillens dag”.
Leverensavtal avseende kopieringsmaskiner – Canon Business Center.
Tf räddningschef
Tillsynsprotokoll – Åstols hamn.
Tillsynsprotokoll – Klädesholmens västra fritidsbåtshamn.
Tillsynsprotokoll – Myggenäs båtförening.
Tillsynsprotokoll – Höviksnäs båtförening.
Tillsynsprotokoll – Wallhamnbolagen AB.
Tillsynsprotokoll – Billströmska Folkhögskolan.
Tillsynsprotokoll – Skärhamns båtförening.
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Forts. KS § 137
Avdelningschef mark –och exploatering
Avslagsbeslut rörande ansökan att hyra/arrendera del av fastigheten Toftenäs S:7
samt ansökan om att återföra matal till fastigheten Toftenäs 1:85 – Susanne Nilsson
och Sixten Holm.
Avslagsbeslut rörande ansökan om att arrendera kommunägd mark gällande del av
Hövik 5:1 – Niclas Hedell,
Avslagsbeslut rörande ansökan om att arrendera kommunägd mark gällande del av
Hövik 5:1 – Patrik Andersson.
Avtal om nyttjanderätt på del av fastigheten Myggenäs 12:139 – Lars-Göran
Börjesson och Monica Holmström.
Beslut om nyttjande av del av fastigheten Nötsäter 1:311 för knallemarknad.
Yttrande över installation av bergvärme på kommunens fastighet Åstol 1:73 – ingen
erinran.
Yttrande över installation av bergvärme på kommunens fastighet Åstol 1:162 – ingen
erinran.
IT-chef
Avtal om medverkan i Eniros produkter.
Leverensavtal mellan Tjörns kommun och Atea Sverige AB för avrop på
programvaror och tjänster 2007.
Leverensavtal mellan Tjörns kommun och Atea Sverige AB för avrop på
programvaror och tjänster 2008.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan godkänns.
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KS § 138
Dnr. 2011/231-024

Yttrande över förslag till ändring av bestämmelser om ekonomiska
ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Tjörns kommun
Ärendebeskrivning
Den 28 oktober 2010 beslutade kommunfullmäktige om bestämmelser om
ekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Tjörns kommun.
Under beredning av ärendet var utgångspunkten att de helägda kommunala bolagen
skulle ha en ordförande och en vice ordförande.
På kommunstyrelsens möte 2010-10-28 beslutades att ovan nämnda bolag skulle ha
en ordförande och 2 vice ordförande vilket senare samma dag även blev
kommunfullmäktige.
Av det skälet föreligger behov att justera arvodesbestämmelserna så att de stämmer
överens med den nya organisationen. Det innebär att arvodet för vice ordförande i
Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB i stället ska utgå till 2:e vice
ordförande.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
Arvodesbestämmelserna justeras så att de stämmer överens med den nya
organisationen. Det innebär att arvodet för vice ordförande i Tjörns Bostads AB
och Wallhamnbolagen AB i stället ska utgå till 2:e vice ordförande.
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KS § 139
Dnr. 2011/242-049

Information från Kommuninvests årsstämma 2011
Ärendebeskrivning
Anders G Högmark (M) är utsedd som kommunens ombud vid Kommuninvests
årsstämma.
Anders informerar från Kommuninvests årsstämma 2011.
Kommunstyrelsen beslutar
Informationen noteras.
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KS § 140
Dnr. 2011/243-167

Information om säker och trygg kommun
Ärendebeskrivning
Anders Wernesten (FP) informerar om certifieringen av Tjörns kommun som säker
och trygg kommun.
Ceremonin kommer att ske lördagen den 17 september.
Kommunstyrelsen beslutar
Informationen noteras.
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KS § 141
Dnr. 2011/244-609

Rapport från Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR)
styrgrupp för utbildning
Ärendebeskrivning
Rosita Runegrund (KD) sitter invald i GR styrgrupp för utbildning.
Rosita informerar från gruppens senaste möte.
Kommunstyrelsen beslutar
Informationen noteras.
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