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Plats och tid

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 – 18.00

Beslutande

Martin Johansen (FP) ordförande
Bo Bertelsen (M)
Daniel Hjerpe (FP) tjg ers
Yvonne Andersson (M)
Håkan Bergstam (M) tjg ers
Rosita Runegrund (KD)
Gösta Andersson (SB)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S)
Gunilla Nordberg (S) t o m § 238
Benny Halldin (S)
Nils Lackfors (S) tjg ers
Robert Johansson (MP)
Claes Jansson (S) fr o m § 239

Övriga närvarande

Robert Bull (S) ej tjg ers

Utses att justera

Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2011-12-06

Paragrafer

223-244

Underskrifter

Bo Svensson, kommunchef
Carina Eliasson, sekreterare
Kjell Fors, utredare § 242

Sekreterare

__________________________________________________________________
Carina Eliasson

Ordförande

__________________________________________________________________
Martin Johansen (FP)

Justerare

__________________________________________________________________
Benny Andersson (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-12-01

Datum för
anslagets uppsättande

2011-12-06

Datum för
anslagets nedtagande

2011-12-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

_________________________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-01
KS § 223

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsen beslutar
Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Kommunstyrelsen

2011-12-01
KS § 224

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändring och tillägg:
Ändring
13. Utgår
Tillägg
11 b. Budgetjustering.
20. Fråga angående barnkonventionen.
22. Tillfälligt flyktingmottagning Tjörnbropark.
23. Vattnet på Klädesholmen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 225
Dnr. 2011/165-601

Svar på motion om datorer till elever
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”I (S) och (MP)´s gemensamma budgetförslag inför 2011 stod det:
Datoranvändandet är en strategisk fråga för eleverna i en global framtid. Datorn är
en kommunikationsplattform, ett kreativt center och ett självklart pedagogiskt
hjälpmedel. I grunden är det också en demokratisk fråga - alla elever ska ha
likvärdiga förutsättningar att kunna arbeta med bra verktyg d v s med en väl utrustad
dator.
Med stöd av ovanstående yrkar vi att:
1.

2.

3.

Tjörns kommunfullmäktige ger ett extra driftsanslag till barn- och
utbildningsnämnden för att man inför höstterminen 2011 skall kunna utrusta
alla elever från och med årskurs 6 till och med gymnasieskolan med egna
bärbara datorer.
Tjörns kommunfullmäktige ger ett extra investeringsanslag för att man inför
höstterminen 2011 kan utrusta våra skolor med nödvändig IT-infrastruktur för
att kunna hantera att alla elever och lärare använder sig av datorer i
undervisningen.
Tjörns kommunfullmäktige ser till att motionen behandlas skyndsamt.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-13, § 177 att återremittera ärendet då ett förslag
rörande datorer i skolan kommer att behandlas inom kort.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens att-satser med revideringen ”inför
höstterminen 2012”.
Robert Johansson (MP) instämmer i Benny Anderssons (S) yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-01

5 [30]

Forts. KS § 225

Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt liggande förslag.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till ”inriktningsbeslut avseende datorer i undervisningen” (KS §
212), anses motionen besvarad.
Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S) och Nils Lackfors
(S) reserverar sig till förmån för Benny Anderssons (S) yrkande.
Robert Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 226
Dnr. 2011/282-003

Antagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har gett förvaltningen i uppdrag att revidera
nuvarande arbetsordning för fullmäktige. Revideringen ligger också i linje med
handlingsplanen för demokratiutveckling inom ramen för uppdraget om ”vitalisering
av fullmäktige”.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dessutom nyligen utgivit cirkuläret
”Arbetsordning för fullmäktige – ett underlag för lokala bedömningar (2011:45) som
är ett förslag till normalarbetsordning för fullmäktige.
Förvaltningen har upprättat ett förslag som varit på partiremiss.
Svar har inkommit från Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Andersson (S) yrkar återremiss till kommunstyrelsens presidie.
Benny Halldin (S) yrkar bifall till socialdemokraternas remissvar.
Proposition 1
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och
finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Proposition 2
Ordförande ställer sedan proposition på Bo Bertelsens (M) och Benny
Halldins (S) yrkanden 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 Anderssons (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 226

Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt liggande förslag.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige antas.
Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S) och Nils Lackfors
(S) reserverar sig till förmån för Benny Halldins (S) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 227
Dnr. 2011/423-460

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

Justerandes sign

2.

Taxan gäller från och med den 1 januari 2012.

3.

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

Utdragsbestyrkande
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KS § 228
Dnr. 2011/431-346

Antagande av VA-taxa 2012
Ärendebeskrivning
Tjörns kommuns VA-taxa baseras på det normalförslag som kommunernas
branschorgan Svenskt Vatten har tagit fram. Den kommunala VA-verksamheten
finansieras av VA-kunderna genom va-taxans avgifter.
Enligt vattentjänstlagen ska avgifterna fördels mellan de avgiftsskyldiga på ett
rättvist och skäligt sätt. Det innebär bland annat att det är VA-kundens nytta av VAtjänsterna som är den primära grunden för avgifternas konstruktion. En annan viktig
aspekt är att varje generation ska bekosta sin generations del av VA-verksamheten.
Avgifterna behöver därför ses över med jämna mellanrum. Nuvarande VA-taxa,
gäller från 2011-01-01.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över såväl behovet av avgiftsjusteringar,
taxans konstruktion och förtydligande av texten.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-10-19, § 307.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Halldin (S) yrkar att ärendet återremitteras för en konsekvensanalys.
Proposition
Ordförande 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.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 228
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt liggande förslag.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. VA-taxa 2012 antas.
2.

Taxan gäller från och med den 1 januari 2012.

Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S)
och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 228

Reservation angående ärende nr 7 VA taxa på dagordningen den 1 december 2011 med
Dnr. 2011/7
VA-taxa 2012,
Enligt vattentjänstlagen ska avgifterna fördelas mellan de avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt sätt.
Det innebär bland annat att det är VA-kundens nytta av VA-tjänsterna som är den primära grunden för
avgifternas konstruktion.
Socialdemokraterna yrkar på återremiss för att få en konsekvensbeskrivning hur detta förslag kommer
att påverka enskilda fastighetsägare, Vägföreningar samt att det saknas beräkningsgrund för Dg. I nu
liggande förslag med bland annat en avgift per/m2 för avvattning av allmän platsmark innebär det att
vägföreningarna kommer att få en betydande kostnadsökning. Hur detta påverkar den enskilde
medlemmen i föreningen vill vi utreds samt att en konsekvensanalys görs. Då det saknas
beräkningsgrunder för hur man fått fram samtliga avgifter yrkar Socialdemokraterna och Miljöpartiet
på återremiss för att underlaget skall kunna utredas bättre.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Robert Johansson
(MP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 229
Dnr. 2011-11-22

Månadsrapport per den 2011-10-31 samt helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning till och med oktober samt en
helårsprognos för år 2011.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och budgetekonom/controller Mats Berntssons
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-11-24.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Månadsrapport per den 2011-10-31 godkänns.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta
1. Månadsuppföljning per den 2011-10-31 samt helårsprognos för 2011
noteras.

Justerandes sign

2.

Styrelser och nämnder uppmanas att aktivt inom sina ansvarsområden ansvara
för anpassningen till nämnd/styrelses budget och i övrigt till kommunens
ekonomiska förutsättningar.

3.

Fullmäktiges beslut om verksamheternas mål och inriktning beaktas.

Utdragsbestyrkande
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KS § 230
Dnr. 2011/434-759

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS – tredje kvartalet 2011
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet finns i 16 kapitlet Socialtjänstlagen (SoL).
Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL.
Genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har
kommuner/landsting från 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från
samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige en gång per kvartal.
Inom äldreomsorg har kommunen två fall att rapportera, en person har erhållit bostad
och den andra har tackat nej till ledig erbjuden bostad. Funktionshinder har fem fall
där kommunen saknar ledig bostad. IFO har inga fall att rapportera.
Tidigare beslut
Socialnämndens beslut 2011-10-26, § 271.
Yrkande
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Rapport rörande ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 §
Socialtjänstlagen samt ej verkställda beslut enligt 9 § LSS avseende tredje kvartalet
2011 noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 231
Dnr. 2011/429-042

Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2010 för
stiftelsen Hjälteby Samlingslokal
Ärendebeskrivning
Enligt stiftelsen Hjälteby Samlingslokals stadgar ska dess styrelse före första maj
överlämna verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för föregående år till
kommunfullmäktige för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal har den 2011-11-07 inkommit med
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2010.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.
Årsredovisning för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal avseende
verksamhetsåret 2010 godkänns.
2.

Justerandes sign

Styrelsen för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal beviljas ansvarsfrihet för 2010.

Utdragsbestyrkande
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KS § 232
Dnr. 2011/301-253

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

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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KS § 233
Dnr. 2011/484-041

Budgetjustering kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden avser att bevilja föreningsbidrag för anläggande av två
konstgräsplaner till två föreningar i kommunen. För att föreningarna i sin tur ska
beviljas bidrag från Svenska Idrottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet och
sponsorer måste föreningarna ha en ekonomisk grundplåt.
Kultur- och fritidsnämndens ram till förvaltningen för 2011, 34 975 tkr, justeras med
ytterligare 4 000 tkr.
Medel tas från fastighets- och tomtförsäljningar med -4 000 tkr. Budget på
fastighets- och tomtförsäljning blir – 8 000 tkr.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-11-29.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan kl. 16.25-16.30.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Budgetjustering görs med 4 000 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden från
fastighets- och tomtförsäljningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 234
Dnr. 2011/442-003

Antagande av attestreglemente
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har genomfört en översyn av nuvarande attestreglemente och
tillämpningsanvisningar. Attestreglementet beskriver hur kontrollen av ekonomiska
transaktioner ska hanteras i Tjörns kommun.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och budgetekonom/controller Mats Berntssons
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-11-23.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Attestreglemente daterat 2011-11-09 med tillämpningsanvisningar antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 235
Dnr. 2011/420-557

Rådighetsmedgivande för muddring på Södra Bäck 2:145
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun äger fastigheten Södra Bäck 2:145. Wallhamn AB har ansökt om att
få muddra på fastigheten. Lantmäteriet har på uppdrag av Wallhamn AB genomfört
en utredning av gräns i vatten inom fastigheten.
Wallhamn AB har för avsikt att muddra på fastigheten Södra Bäck 2:145. Detta
förutsätter ett medgivande från Tjörns kommun som äger fastigheten. Förslag till
rådighetsmedgivande har upprättats.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och chef mark- och exploateringsavdelningen Mats
Mikulić’ gemensamma tjänsteutlåtande 2011-11-08.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Tjörns kommun medger Wallhamn AB att muddra på fastigheten Södra Bäck
2:145 enligt upprättat förslag.
2.

Justerandes sign

Rådighetsmedgivandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen och kommunchef Bo Svensson.

Utdragsbestyrkande
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KS § 236
Dnr. 2011/435-261

Undantag från sjöbodsreglerna avseende folkbokföringsort och
antalet arrendekontrakt
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2011 (KF § 142) att anta ny
arrendeavgift för upplåtelse av mark till sjöbod. Till följd av detta beslut ska nya
arrendekontrakt upprättas med samtliga berörda arrendatorer.
Av kommunens sjöbodsregler framgår att den som redan har ett arrendeavtal med
kommunen för sjöbod inte kan erhålla ytterligare ett sjöbodsarrende. Vidare krävs att
arrendatorn är folkbokförd i kommunen. Kommunstyrelsen kan bevilja undantag
från bestämmelserna om det föreligger synnerliga skäl.
Vid genomgång av de nu gällande arrendekontrakten har konstaterats att ett större
antal arrendatorer inte uppfyller kravet på folkbokföringsort. Vidare har flertalet av
arrendatorerna mer än en sjöbod.
Ärendet avser huruvida ett generellt undantag kan beviljas för de arrendatorer som
idag arrenderar mark till sjöbod men som inte uppfyller sjöbodsreglerna i aktuella
avseenden. Om dessa arrendatorer inte medges undantag är de skyldiga att sälja
sjöboderna via sjöbodskön.
Med hänsyn till att berörda arrendatorer redan har ett arrendekontrakt bedöms det
föreligga synnerliga skäl på sätt att undantag från sjöbodsreglerna bör beviljas
avseende kravet på folkbokföringsort och begränsningen av antalet arrendeavtal för
sjöbod.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och chef mark- och exploateringsavdelningen Mats
Mikulić’ gemensamma tjänsteutlåtande 2011-11-08.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Andersson (S) yrkar återremiss till kommunstyrelsens presidie för prövning
av varje enskilt ärende.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att ärendet ska
avgöras i kommunfullmäktige.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 16.45-17.00.
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Forts. KS § 236

Proposition 1
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och
finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja.
Den som vill att ärendet ska avgöras senare röstar nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Proposition 2
Ordförande ställer sedan proposition på Bo Bertelsens (M) yrkande och Robert
Johanssons (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Bo
Bertelsens (M) yrkande.
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Berörda arrendatorer beviljas undantag från sjöbodsreglerna på sätt att de får
teckna arrendeavtal med kommunen fastän de inte uppfyller kravet på
folkbokföringsort eller innehar fler än ett avtal för upplåtelse av mark till
sjöbod.
2.

Undantaget gäller endast nuvarande arrendatorer som har arrendeavtal för
upplåtelse av mark till sjöbod. Därefter inträder kommunens sjöbodsregler.

3.

Arrendeavtalen undertecknas av chefen för mark- och
exploateringsavdelningen Mats Mikulić.

Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S)
och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation.
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Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2011-12-01, § 236
Reservation angående kommunstyrelsens beslut:
”Undantag från sjöbodsreglerna avseende folkbokföringsort och antalet
arrendekontrakt.”
Diarienr: 2011/435-261 ärende 15 på dagordningen den 1 december 2011
Bakgrund
Skärgårdskommuners stora utmaning
Kommunen står inför en stor utmaning, den att vi fortsatt ska etablera oss som en stark helårsboende
kommun. Som en del i livskvaliteten i en skärgårdskommun är närheten till havet. Många
kommunmedborgare har även uttryckt önskemål om tillgång till båt för sin kärlek till havet. Kopplat
till detta är även för många tillgång till en sjöbod. Kommunen har för denna önskan inrättat en s.k.
sjöbodspolicy. Som grundläggande principer för undanröjande av spekulation samt möjliggöra för fler
att få tillgång till sjöbod har dessa kriterier varit styrande, antagna av kommunfullmäktige:
Alla som har arrende för sjöbod på kommunens mark sak vara folkbokförda i kommunen, max en
sjöbod per hushåll. Dessa kriterier har varit enkla, förankrade och väl motiverade hos
kommunmedborgarna just för att stärka kommunen som en åretruntkommun.
Undantag från dessa kriterier kan göras efter särskild prövning i kommunstyrelsen och har i vissa
enskilda fall beviljats.
Kopplat till sjöbodspolicyn finns en sjöbodskö. Det kostar 1000 kr att registrera sig för kö och därefter
100 kr per år för att stå i kön.
Det har nu efter genomgång framkommit att det finns ett stort antal kontrakt som bryter mot reglerna,
både genom att man ej är folkbokförd i kommunen samt att man har fler än en sjöbod, upp till fem
sjöbodar har påträffats.
Majoriteten föreslår nu att ge allmän amnesti för alla som har brutit mot sjöbodsreglerna utan någon
som helst prövning av behov eller andra skäl.
Vi anser att det är ett svek mot de som efter demokratiskt fattade beslut betalar sin kö avgift varje år till
kommunen. Genom Majoritetens försenas den rotation i kön som varit möjlig genom att följa
kommunens kommunfullmäktige antagna policy.
Vi, socialdemokraterna och miljöpartiet i kommunstyrelsen anser även att denna avvikelse är av sådan
stor vikt att den bör avgöras i kommunfullmäktige då den är av stort allmänt intresse.
Med anledning av ovan beskriven bakgrund reserverar vi oss mot beslutet att ge generellt undantag
mot kommunens sjöbodspolicy utan prövning samt att ärendet ej bereds prövning i
kommunfullmäktige då den är av allmänt intresse.
Med ovan beskrivning av ärendet reserverar vi oss mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kommunstyrelsen
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Robert Johansson
(MP)
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KS § 237
Dnr. 2011/373-741

Yttrande över betänkandet ”En nationell samordnare för
hemsjukvård” (SOU 2011:55)
Ärendebeskrivning
Syfte med utredningen är att på frivillig väg få ett kommunalt huvudmannaskap för
hemsjukvården i landet, utreda om kommunerna ska ges befogenheter att anställa
läkare samt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva
hemsjukvård.
Utredningen föreslår bland annat att kommunen får utföra hälso- och
sjukvårdinsatser i hemmet med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt annan
personal med delegering enligt patientsäkerhetslagen.
Socialdepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet
senast 15 december 2011.
Tidigare beslut
Socialnämndens beslut 2011-11-23.
Yrkande
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun har inget att erinra över betänkandet ”En nationell samordnare för
hemsjukvård” (SOU 2011:55).
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KS § 238
Dnr. 2011/386-370

Yttrande över Stenungsunds kommuns vindbrukplan utställningshandling
Ärendebeskrivning
Stenungsunds kommun har tagit fram ett förslag till vindbruksplan.
Tjörns kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget senast den
16 december.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått ärendet på remiss för eventuella synpunkter.
Tidigare beslut
Ordförandebeslut § 4 av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karl-Erik Persson
2011-11-23.
Yrkanden
Rosita Runegrund (KD) att Tjörns kommun inte har något att erinra mot
Stenungsunds kommuns vindbruksplan.
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kunna ta del av
handlingarna.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Rosita Runegrunds (KD) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun har inget att erinra mot Stenungsunds kommuns vindbruksplan.
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KS § 239
Dnr. 2011/460-004

Gallringsbeslut rörande sociala medier
Ärendebeskrivning
Kommunikationen mellan ”användare” och Tjörns kommun på ett socialt medium är
att betrakta som en allmän handling. För att kunna gallra allmänna handlingar måste
det tas ett gallringsbeslut.
Handlingar/kommunikation på ett socialt medium som tillhör eller initierar ett
ärende förs in i kommunens diarium och hanteras därefter.
Handlingar/kommunikation på ett socialt medium bevaras genom att skärmdumpar
tas ut i pdf och papper.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och assistent Carina Eliassons gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-11-16.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Tjörns kommuns förekomst i sociala medier dokumenteras en gång per halvår
och bevaras.

Justerandes sign

2.

Sekretessbelagda uppgifter överförs till andra system och skyddas från
obehörig insyn.

3.

Handlingar/kommunikation av tillfällig och ringa betydelse gallras vid
inaktualitet.

4.

Handlingar/kommunikation av kränkande karaktär gallras.

5.

Detta gallringsbeslut införs i samtliga nämnders och styrelsens
dokumenthanteringsplan.
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KS § 240
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
Yttrande över detaljplan för Toftenäs 1:67, m.fl ”Kollung” – samråd.
Driftsbidrag från Stiftelsen Sibräcka Medborgarhus.
Starttillstånd för barnvagnsförråd och iordningsställande av parkeringsplats vid
Tångeröds förskola.
Starttillstånd för investeringsprojekt för Sundsby säteri.
Bidrag till Stenungsunds Kvinnojour
Deltagande i projektet ”Sommarlovsentreprenör”
Kommunstyrelsens ordförande
Beslut – deltagande i konferensen Global Forum för förtroendevald i
kommunstyrelsen.
Beslut – deltagande vid Handelskammardagarna för förtroendevald i
kommunstyrelsen.
Kommunchef
Avslagsbeslut rörande begäran omköp av del av Hövik 5:1 – Vinngroup AB
Avslagsbeslut rörande begäran omköp av del av Rönnäng 1:539 – Västkustens brygg
och Transport.
Avtalsförlängning med Frontbilar i Göteborg AB – Hyundai.
Tf räddningschef
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara på fastigheten Myggenäs 12:140.
Tillsynsprotokoll – Billströmska Folkhögskolan.
Yttrande gällande ansökan om tillstånd för avskjutning av fyrverkerier –
Björholmens Marina.
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Forts. KS § 240
Avdelningschef mark –och exploatering
Grävtillstånd på del av Hövik 5:1 (Övergårdsvägen) – Eltel Networks Infratek AB.
Grävtillstånd på del av Hövik 5:1 (Övergårdsvägen) – Eltel Networks Infratek AB.
Direktupphandling för rivning av bostadshus (saneringsfastighet) på del av Svanvik
1:26.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkade bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan godkänns.
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KS § 241
Dnr. 2011/494-719

Fråga om rapport barnkonventionen
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) frågar efter den rapport som enligt kommunfullmäktiges beslut
2011-04-14, § 82 ska lämnas till kommunstyrelsen under hösten 2011.
Kommunstyrelsens ordförande svarar att rapporten tas upp på kommande
kommunstyrelsesammanträde.
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KS § 242
Dnr. 2011/491-537

Nulägesinformation rörande uppdrag om översyn av
infrastrukturen kring öarna
Ärendebeskrivning
Utredare Kjell Fors lämnade en nulägesinformation rörande uppdraget om översyn
av infrastrukturen kring öarna.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-01

29 [30]

KS § 243
Dnr. 2011/492-422

Vattnet på Klädesholmen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Svensson informerar om att vattnet på Klädesholmen återigen
är otjänligt och att kokrekommendation råder.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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KS § 244
Dnr. 2011/493-134

Flyktingmottagning på Tjörnbropark
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Svensson informerar om det tillfälliga flyktingboendet på
Tjörnbropark.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2011-12-01
Namn

parti

närv

närv

Omröstningar
Motion datorer

ej tjg

§ 225

Ja

nej

avst

Arbetsordning
KF § 226

ja

nej

avst

Va-taxa § 228

ja

nej

1

1

1

1

1

1

1

1

M

1

1

1

1

Lars Thorsson

M

-

Yvonne Andersson

M

1

1

1

1

Björn Holm

M

-

Håkan Bergstam

M

1

1

1

1

Anders G Högmark

M

Rosita Runegrund

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson

SB

1

1

1

1

Mats Kristensson

C

1

1

1

1

Benny Andersson

S

1

1

1

1

Gunilla Nordberg

S

1

1

1

1

Benny Halldin

S

1

1

1

1

Klara Strandberg

S

-

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors

S

1

1

1

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

MP

1

Martin Johansen

FP

Anders Wernesten

FP

Daniel Hjerpe

FP

Isabelle Olsson

FP

Bo Bertelsen

Azar Hedemalm

Summa:

13

8

5

8

5

8
1 (2)

5

avst

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2011-12-01
Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Undantag
sjöbodsregler § 236

Ja

nej

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KD

1

1

Gösta Andersson

SB

1

1

Mats Kristensson

C

1

1

Benny Andersson

S

1

1

Gunilla Nordberg

S

1

1

Benny Halldin

S

1

1

Klara Strandberg

S

Robert Johansson

MP

1

1

Nils Lackfors

S

1

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

MP

1

Martin Johansen

FP

Anders Wernesten

FP

Daniel Hjerpe

FP

Isabelle Olsson

FP

Bo Bertelsen

M

Lars Thorsson

M

Yvonne Andersson

M

Björn Holm

M

Håkan Bergstam

M

Anders G Högmark

M

Rosita Runegrund

Azar Hedemalm

Summa:

13

avst

§

§

ja

nej

avst

ja

t o m § 238

fr o m § 239

8

5
2 (2)

nej

avst

