TJÖRNS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-01-13

1 [34]

Plats och tid
Beslutande

Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 – 17.50
Martin Johansen (FP) ordförande
Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande
Lars Thorsson (M)
Yvonne Andersson (M)
Anders Wernesten (FP) tjg ers
Rosita Runegrund (KD)
Gösta Andersson (SB) ej tjg § 7
Mats Kristensson (C) ej tjg § 2
Gunilla Nordberg (S)
Benny Halldin (S)
Klara Strandberg (S)
Robert Johanson (MP)
Claes Jansson (S) tjg ers
Anders G Högmark, tjg §§ 2, 7

Övriga närvarande

Nils Lackfors (S) ej tjg ers
Azar Hedemalm (MP) ej tjg ers

Utses att justera

Gunilla Nordberg (S)

Justeringens plats och tid

Tisdagen den 18 januari, kl 15.45

Justerade paragrafer

1-23

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Carina Eliasson

Ordförande

__________________________________________________________________
Martin Johansen (FP)

Justerare

__________________________________________________________________
Gunilla Nordberg (S)

Bo Svensson, kommunchef
Carina Eliasson, assistent
Mats Mikulić, kommunjurist
Eva-Karin Ohlsson, informationschef
Ann-Charlott Backström, personalsekr, § 9
Johan Stein, tf personalchef, § 9

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-01-13

Datum för
anslagets uppsättande

2011-01-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslagets nedtagande

2011-02-09
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KS § 1

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring och tillägg:
Ändringar
Ärende 13 utgår.
Tillägg
13. Val av barnkonventionsansvarig politiker i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 2
Dnr. 2010/271-256

Svar på motion om fastighetsreglering i Rönnäng
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har, för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, lämnat in
en motion med följande lydelse:
”Att göra misstag kan vi alla göra. Det viktiga är dock att försöka rätta till dem
så snart som möjligt.
Markbytet i Rönnäng mellan fastighetsägarna och Tjörns Kommun angående
fastigheterna Rönnäng 1:539, Rönnäng 1:267, Rönnäng S:1 samt Rönnäng S:3
i Tjörns kommun är ett sådant misstag.
Självfallet måste ingångna avtal respekteras men om det finns en ömsesidig
vilja att häva ett tvivelaktigt avtal så är detta också självfallet möjligt.
Skulle fastighetsavtalet inte hävas finns en uppenbar risk att Tjörns kommun
med såväl politiker och tjänstemän kommer att förföljas av denna fråga under
en längre tid. Ett rättsligt efterspel kan komma att skada såväl Tjörns kommun
som enskilda politiker och tjänstemän på ett mycket tråkigt sätt.
Med stöd av ovanstående yrkar vi att Tjörns kommunfullmäktige enhälligt
beslutar:
Att Tjörns kommunfullmäktige uttalar sin vilja att häva fastighetsregleringen
rörande fastigheterna Rönnäng 1:539, Rönnäng 1:267, Rönnäng S:1 samt
Rönnäng S:3 i Tjörns kommun
Att vädja till fastighetsägarna av Rönnäng 1:267 samt företrädaren/avtalspart
för Rönnäng S:1 samt Rönnäng S:3 att häva fastighetsregleringen rörande
fastigheterna Rönnäng 1:539, Rönnäng 1:267, Rönnäng S:1 samt Rönnäng S:3
i Tjörns kommun.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-28, § 109 att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-12-09, § 162.
Jäv
Mats Kristensson (C) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 2
Yrkande
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till den klargörande information som lämnades av kommunchefen
vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-10-28 anses motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 3
Dnr. 2010/304-003

Revidering av kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftning
avseende civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, hemvärnsnämnd
och krisledningsnämnd
Ärendebeskrivning
Av 6 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen bland annat är
civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, hemvärnsnämnd och krisledningsnämnd.
Av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att det ska finnas en
krisledningsnämnd i kommunen. Det finns numera ingen skyldighet för kommunen
att ha en civilförsvarsnämnd eller en beredskapsnämnd eftersom kommunens ansvar
i aktuella avseenden hanteras inom ramen för krisledningsnämnden. Det finns inte
heller någon skyldighet för kommunen att ha en hemvärnsnämnd enligt gällande
hemvärnsförordning. Dessa tre nämnder bör därför utgå.
Av reglementet för kommunstyrelsen framgår vidare att styrelsen är
krisledningsnämnd. Samtidigt finns det en särskild reglering i reglementet för
krisledningsnämnden där det anges att kommunfullmäktige utser ledamöterna i
nämnden. Nämndens sammansättning regleras följaktligen i två reglementen med
olika innebörd. Det är inte ändamålsenligt att hela kommunstyrelsen är
krisledningsnämnd och det är inte heller möjligt för styrelsen att delegera detta
ansvar till några av ledamöterna. Därför bör kommunstyrelsen inte vara
krisledningsnämnd. Nämndens sammansättning bör därför regleras inom ramen för
kommunfullmäktiges beslut i enlighet med det som föreskrivs i reglementet för
krisledningsnämnden.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić gemensamma
tjänsteutlåtande 2010-12-28.
Yrkande
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.
Kommunstyrelsen är inte civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd,
hemvärnsnämnd och krisledningsnämnd.
2.

Justerandes sign

Som en konsekvens av ovanstående revideras 6 § i reglementet för
kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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KS § 4
Dnr. 2011/4-003

Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden agerar på kommunfullmäktiges mandat och är garantin för
snabba politiska, ekonomiska och inriktningsbeslut under svåra kriser.
Mot bakgrund av beslut om förändrad politisk organisation behöver
krisledningsnämndens reglemente anpassas.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och beredskapssamordnare Magnus Edenmyrs
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-01-03.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Det reviderade reglementet för krisledningsnämnden, daterat 2010-12-21,
antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 5
Dnr. 2010/170-002

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-03, § 95 att ge förvaltningen i uppdrag
av påbörja en revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Ett förslag till reviderad delegationsordning daterad 2011-03-01 föreligger.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunsekreterare Annika Funkqvists
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-01-03.
Yrkanden
Robert Johansson (MP) yrkar återremiss till partierna med motiveringen att det är
viktigt att alla får en möjlighet att reflektera på förslaget alltså även de partier som
inte är representerade i kommunstyrelsen detta för att ge demokratin full insyn.
Gunilla Nordberg (S) instämmer i Robert Johanssons (MP) yrkande.
Lars Thorsson (M) yrkar bifall liggande förslag.
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till liggande förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Lars Thorssons (M) med fleras yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Robert Johanssons (MP) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Lars Thorssons (M) med fleras
yrkande.
Hur var och en röstat framgår av bilagt omröstningsprotokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 5
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
Reservation
Robert Johansson (MP) och Gunilla Nordberg (S) anmäler skriftlig reservation
(bilaga).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation mot beslut om ärendet ”revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig i kommunstyrelsen mot beslutet
”revidering av kommunstyrelsens delegationsordning” och föreslog återremiss.
Följande skäl lämnas till stöd för vår reservation:
1. Fastighetsförsäljningar i kustnära områden skall enligt vår åsikt hanteras av
Kommunfullmäktige och inte via delegation till Kommunchefen.
2. Vi ställer oss också frågande till att delegera så stora befogenheter till Kommunchefen i bland
annat personal- och ekonomifrågor.
3. Under sittande möte fick vi klart för oss att man i delegationsordningen ersatt
Kommunstyrelsens arbetsutskott (som upphört) med Kommunstyrelsens presidium, något som
strider mot Kommunfullmäktiges intentioner med den nya organisationen. Kommunstyrelsens
arbetsutskotts tidigare uppgifter skall enligt vår åsikt istället överföras till Kommunstyrelsen.
4. Underlaget var bristfälligt. Det fattades bland annat markeringar om vad som var ändrat.
Därmed anser vi att det inte finns möjlighet till beslut som är förankrade i partierna med den
korta tid som stod till förfogande.

Gunilla Nordberg (S) och Robert Johansson (MP)

Socialdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 6
Dnr. 2010/283-531

Yttrande över förslag till avtal med mera om ansvar för den
regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län
Ärendebeskrivning
I maj fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut om att
regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra
Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan
förändring. I samband med detta pekade flera kommuner på behovet att ytterligare
utreda och tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av en skatteväxling,
kommunernas möjligheter till fortsatt inflytande över kollektivtrafikens utveckling
samt möjligheterna för tillköp.
Regionala Ägarrådet har initierat och lett ett arbete med syfte att ta fram förslag till
avtal mellan regionen och kommunerna, principer för tillköp samt
samverkansformer. Man har också tillsammans med Västkom arbetat med att ta fram
ett underlag för beräkning av konsekvenserna av en skatteväxling. I detta arbete har
tjänstemän från region, kommuner och Västtrafik medverkat. Man önskar nu få del
av kommunens synpunkter på förslagen. Det slutliga underlaget för skatteväxlingen
behöver utgå från det faktiska ekonomiska utfallet för kollektivtrafiken under år
2010 plus justeringar för 2011.
Beträffande samverkansformerna föreslår man att grunderna för dessa och vissa
ansvarsfrågor läggs fast i huvudavtalet. Dokumentet om samverkansformer är mer
detaljerat och förutsätts ingå i kommande beslutsunderlag. Revideringar av
samverkansformerna ska kunna göras efter särskilt förfarande utan att nytt
huvudavtal behöver beslutas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till
kommunstyrelsen senast den 10 januari.
Tjörns kommuns synpunkter på förslaget ska lämnas senast 31 januari.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 16.30-16.40.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till förslag till avtal med mera samt att särskilda
samverkansavtal ska kunna träffas mellan regionen och de kommuner som har en
mer omfattande pendlingstrafik i Göteborgsregionens norra kommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 6
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till avtal med mera om ansvar för
den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län.
2.

Justerandes sign

Kommunstyrelsen föreslår också att särskilda samverkansavtal ska kunna
träffas mellan regionen och de kommuner som har en mer omfattande
pendlingstrafik i Göteborgsregionens norra kommuner.

Utdragsbestyrkande
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KS § 7
Dnr. 2008/269-253

Försäljning av del av fastigheten Rönnäng 1:539
Ärendebeskrivning
Klädesholmen Seafood AB har ansökt om att få köpa del av fastigheten Rönnäng
1:539 i syfte att expandera bolagets verksamhet.
Markområdet är enligt gällande detaljplan avsett för industriändamål.
Markområdet omfattar cirka 7 350 m2. Köpeskillingen uppgår till 250 kr/ m2 (ca
1 837 500 kr). Köpekontrakt har upprättats.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och chef för mark- och exploateringsavdelningen Mats
Mikulić gemensamma tjänsteutlåtande 2010-11-23.
Jäv
Gösta Andersson (SB) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av
ärendet.
Yrkanden
Gunilla Nordberg (S) yrkar återremiss för att beslutsunderlaget var bristfälligt.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
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 Bertelsen (M) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Gunilla Nordbergs (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 7
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Bo Bertelsen (M) yrkande.
Hur var och en röstat framgår av bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsens beslut
Del av fastigheten Rönnäng 1:539 säljs till Klädesholmen Seafood AB för 250 kr/m2
enligt upprättat köpekontrakt.
Reservation
Gunilla Nordberg (S) och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation
(bilaga).

Justerandes sign
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Reservation mot beslut om ärendet ”försäljning fastighet Rönnäng 1:539”
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig i kommunstyrelsen mot beslutet ”Försäljning del
av fastighet Rönnäng 1:539” och föreslog återremiss.
Följande skäl lämnas till stöd för vår reservation:
5. Underlaget var bristfälligt. Det fattades bland annat kartor. Därmed anser vi att det inte finns
möjlighet till beslut som är förankrade i partierna om inte underlag är fullständiga.
6. Köpehandlingen var påskriven och klar. Hur kan den vara klar då inget beslut var taget? Under §
13 återgång av köp i avtalet, fanns tillfälle att villkora köpet med en sats t.ex. om inte KS tar
positiv beslut kan köpet inte genomföras. Men en sådan villkor saknades.
7. Med tanke på att det fanns en teortisk risk för att förslaget inte gick igenom, ställdes frågan till
kommunjuristen vilka risker finns det för kommunen om eventuella tvister uppstår. Inga svar
som var fullständiga gavs.
Majoriteten beslutade för försäljning av fastigheten trots att gängse rutiner inte hade följts och trots att
Martin Johansen, KS ordförande, erkände att ett formelt fel hade begåtts. Han nämnde inte heller om
hur man skall kunna skärpa rutinerna kring framtida avtalsskrivning eller se över dessa för att förebygga
liknade fall. Denna ”incident” skulle inte heller tas till protokollet.

Gunilla Nordberg (S) och Robert Johansson (MP)

Socialdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 8
Dnr. 2010/274-253

Försäljning av fastigheten Klädesholmen 1:136
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har fastställt den så kallade försäljningslistan som består av olika
fastighetsobjekt kommunen avser att sälja. Klädesholmen 1:136 är ett av
fastighetsobjekten på försäljningslistan. Kommunen har för avsikt att sälja denna
fastighet Arealen uppgår till 283 m2.
Av inhämtat värderingsintyg framgår att fastigheten värderas till cirka 4 400 000 kr.
Det finns två spekulanter som vill köpa fastigheten för 4 410 000 kr respektive
4 420 000 kr.
Det finns två nyttjanderätter (bodar) som belastar fastigheten. Enligt kommunens
praxis bör arrendatorer och nyttjanderättsinnehavare vid försäljning erhålla
ersättningsbod om möjigt. Det noteras att ägarna till den större boden inget har att
erinra mot att kommunen säljer fastigheten till föreslagen köpare. Den mindre boden
ligger endast till hälften på kommunens fastighet och någon ersättningsbod är inte
aktuellt.
Förslag till köpeavtal har upprättats.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och chef för mark- och exploateringsavdelningen Mats
Mikulić tjänsteutlåtande 2010-11-18.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-12-09, § 163.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Gunilla Nordberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.
Fastigheten Klädesholmen 1:136 säljs för 4 410 000 kr enligt upprättat
köpeavtal.
2.

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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KS § 9
Dnr. 2010/139-026

Antagande av reviderad jämställdhetsplan 2011-2013
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-20, § 86 att ge förvaltningen i
uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en reviderad jämställdhetsplan för
Tjörns kommun samt att denna ska antas av kommunfullmäktige senast februari
2011.
Personalsekreterare Ann-Charlotte Backström har tagit fram förslag till reviderad
jämställdhetsplan.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-12-09, § 164.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 17.05-17.20.
Yrkanden
Gunilla Nordberg (S) yrkar återremiss för att jämställdhetsplanen strider mot lagen.
Bland annat saknas mätbara mål, aktiviteter och lönekartläggning. Planen anger
ingen ansvarig samt är inte undertecknad av de som gjort planen.
Robert Johansson (MP) yrkar återremiss till förvaltningen därför att man inte följt
lagtexten för upprättande av jämställdhetsplan samt att upplägget saknar flera viktiga
punkter.
Bo Bertelsen (M) yrkar att ärendet bordläggs.
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 Bertelsen (M) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Gunilla Nordbergs (S) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.

Justerandes sign
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Forts. KS § 7
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Bo Bertelsen (M) yrkande.
Hur var och en röstat framgår av bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen beslutar
Bordlägga Jämställdhetsplan 2011-2013.
Reservation
Gunilla Nordberg (S) och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation
(bilaga).

Justerandes sign
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Reservation i ärende ”antagande av reviderad jämställdhetsplan” (MP+ S)
Vi vill komplettera den reservation som Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade in mot beslutet
att anta den reviderade planen och mot det förslag som vann voteringen, alltså bordläggning.
En jämställdhetsplan skall vara ett verktyg för att få till stånd och upprätthålla en jämställd arbetsplats.
Därför är det av största vikt att vi som beslutande politiker tar detta på största allvar och inte gör en plan
bara för att den skall göras. Det får hellre ta lite extra tid och att man gör en plan som vi alla kan känna
oss tillfreds med. Planen bör vara en ny plan och inte en reviderad plan från 2002. Därför yrkade vi på
återremiss.
Reservationen baseras på följande grunder:
- Strukturen i planen är bristfällig t.ex den innehåller få konkreta och mätbara mål
-

Vissa punkter i checklistan strider mot lagtexten t.ex. att kommunen inte kan neka föräldraledighet

-

Analys av nyläget är bristfällig t.ex. saknar fullständig lönekartläggning

-

Det finns ingen utvärdering av tidigare plan från 2002

-

Underskrift från de berörda personerna vid uträttandet av planen saknas

Lagstiftning gällande Jämställdhetsplan ur DO:s hemsida:
- 13 § Arbetsgivaren skall vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete
-

Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en
redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under
det kommande året

-

Planen skall också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner
som arbetsgivaren skall göra enligt 11 §

-

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in i
efterföljande års plan

-

Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid senaste
kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare. Lag (2000:773).
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Med tanke på ovanstående punkter föreslår vi att planen följer liknande sttuktur som nedan:
- Att varje jämställdhetsplan borde innehålla redovisning av beskrivning och analys av nuläget,
utvärdering av tidigare plan.
-

Utifrån nuläges analys och utvärderingen borde sättas upp för att åtgärda brister men även andra
relevanta mål ska anges för kommande period.

-

Knuten till varje mål föreslås åtgärder (dvs. hur man tänker uppnå målet) och för varje åtgärd anges
vem den ansvariga är som genomför.

-

Slutligen ska det finnas en tidsplan för genomförande, utvärdering och återrapportering.

Robert Johansson (MP) och Gunilla Nordberg (S)

Socialdemokraterna
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KS § 10
Dnr. 2010/288-773

Godkännande av verksamhetsplan 2011 för Rådet för folkhälsa och
hållbar utveckling
Ärendebeskrivning
Tillsammans med Västra Götalandsregionen har Tjörns kommun sedan 1995
finansierat ett lokalt Folkhälsoråd, som har till uppgift att initiera och samordna
kommunens folkhälsoarbete. Rådet benämns ”Rådet för folkhälsa och hållbar
utveckling”.
Rådet har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 2011.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-12-09, § 165.
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkade bifall till liggande förslag.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna verksamhetsplan 2011 för Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling.
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KS § 11
Dnr. 2010/298-022

Inrättande av tjänst som upphandlingschef
Ärendebeskrivning
Förvaltningen vill inrätta en ny tjänst som upphandlingschef.
En upphandlingschef ska vara kvalificerad upphandlare som planerar och genomför
alla typer av upphandlingar självständigt eller i nära samarbete med beställaren.
Personen ska fungera som intern konsult i upphandlings- och inköpsfrågor och
arbeta med kommunens inköpsprocess så att det blir lätt för användarna att handla
rätt.
Personen ska kontrollera att avtal följs av användarna och även utbilda dem i hur
man ska handla. Chefstjänsten innebär även verksamhets-, ekonomi- och
personalansvar.
Syftet med att inrätta tjänsten är att sänka inköpskostnaderna.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs tjänsteutlåtande
2010-12-22.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Den föreslagna tjänsten som upphandlingschef inrättas.
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KS § 12
Dnr. 2010/309-111

Val av barnkonventionsansvarig politiker i kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastslagit att styrelsen och varje nämnd ska utse en person
med speciellt ansvar för att barn- och ungdomsperspektivet finns i verksamheten.
Kommunstyrelsen skall vi dagens sammanträde utse en sådan person.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-30, § 168 att utse Louise Marklund (KA) som
barnkonventionsansvarig politiker i kommunstyrelsen.
Då Louise Marklund (KA) från och med 2011 inte längre har uppdrag i
kommunstyrelsen ska ny ledamot utses.
Nominering
Bo Bertelsen (M) nominerar Rosita Runegrund (KD) som barnkonventionsansvarig
politiker i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
Utse Rosita Rundegrund (KD) som barnkonventionsansvarig politiker i
kommunstyrelsen.
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KS § 13
Dnr. 2010/309-111

Val av krisledningsnämnd
Ärendebeskrivning
Enligt krisledningsnämndens reglemente består nämnden av fem ledamöter. Dessa
ledamöter har varit desamma som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Efter beslut om ändrad politisk organisation har samtliga arbetsutskott upphört vid
årsskiftet 2010/2011.
Ett förslag till revidering av krisledningsnämndens reglemente har tagit fram och
föreligger vid dagens sammanträde. Enligt detta förslag ska krisledningsnämnden
bestå av tre ledamöter och tre ersättare.
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer det reviderade reglementet för
krisledningsnämnden föreslås kommunfullmäktige utse tre ledamöter och tre
ersättare som ny krisledningsnämnd.
Nominering
Majoriteten nominerar Martin Johansen (FP) tillika ordförande, Bo Bertelsen (M)
som ordinarie ledamöter och Anders Wernesten (FP) och Lars Thorsson (M) som
ersättare.
Oppositionen nominerar Benny Andersson (S) som ordinarie ledamot och Gunilla
Nordberg (S) som ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Följande personer väljs som krisledningsnämnd:
Ledamöter

Ersättare

Martin Johansen (FP)
Bo Bertelsen (M)
Benny Andersson (S)

Anders Wernesten (FP)
Lars Thorsson (M)
Gunilla Nordberg (S)

2.
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KS § 14
Dnr. 2010/309-111

Val av styrgrupp för räddning och säkerhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-09, § 133 bland annat att ansvaret för
räddnings- och säkerhetsfrågorna flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011 samt att som en konsekvens
av detta flyttas avdelningen för räddning och säkerhet från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunkansliet.
För att bereda frågor rörande denna verksamhet föreslås nu att kommunstyrelsen
utser en styrgrupp bestående av tre ledamöter. Till styrgruppen knyts även
kommunchefen och räddningschefen.
Nominering
Majoriteten nominerar Anders Wernesten (FP) tillika ordförande och Bo Bertelsen
(M). Oppositionen nominerar Gunilla Nordberg (S).
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Följande personer väljs som styrgrupp för räddning och säkerhet:
Anders Wernesten (FP)
Bo Bertelsen (M)
Gunilla Nordberg (S)
2.
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KS § 15
Dnr. 2010/309-111

Val av ledamöter i Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling
2011-2014
Ärendebeskrivning
I Tjörns kommun finns sedan 1995 ett råd för ”folkhälsa och hållbar utveckling”.
Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-03, § 99 att godkänna nytt avtal för lokalt
folkhälsoarbete i Tjörns kommun för åren 2011-2014.
Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling är organisatoriskt knutet till
kommunstyrelsen och har följande sammansättning:

Kommunen, fem ledamöter

Hälso- och sjukvårdsnämnden, två ledamöter
Ordförande i rådet är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är en av
representanterna från hälso- och sjukvårdsnämnden.
För den kommande mandatperioden ska Tjörns kommun utse fem ledamöter.
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Som kommunstyrelsens ledamot utse kommunstyrelsens ordförande.
2.
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KS § 16
Dnr. 2010/309-111

Val av styrgrupp för ÖP-arbetet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-01-29, § 24 att som styrgrupp för kommunens
översiktsplanearbete utse ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt
ledamöterna i samhällsbyggnadsnämndens beredningsgrupp.
Efter beslut om ändrad politisk organisation har samtliga arbetsutskott upphört vid
årsskiftet 2010/2011.
Kommunstyrelsen ska därför utse ny styrgrupp.
Nominering
Majoriteten nominerar Martin Johansen (FP) och Bo Bertelsen (M). Oppositionen
nominerar Benny Andersson (S).
Kommunstyrelsen beslutar
Följande personer väljs som styrgrupp för ÖP-arbetet:
Martin Johansen (FP)
Bo Bertelsen (M)
Benny Andersson (S)
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KS § 17
Dnr. 2010/309-111

Fyllnadsval av ledamot i IT-styrgruppen (S)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-05-29, § 98 att inrätta en styrgrupp för att kunna
arbeta med frågor av övergripande strategisk betydelse för IT-utvecklingen i Tjörns
kommun.
Denna grupp har bestått av Anders Wernesten (FP), Lars Thorsson (M) och
Leif Göbel (S).
Då Leif Göbel (S) från och med 2011 inte längre har uppdrag i kommunstyrelsen ska
ny ledamot utses.
Nominering
Gunilla Nordberg (S) nominerar Benny Halldin (S) som ledamot av IT-styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar
Utse Benny Halldin (S) som ledamot av IT-styrgruppen.
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KS § 18
Dnr. 2010/309-111

Val av ny representant för det fortsatta arbetet med Pater Noster
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utsåg 2008-05-29, § 103 John-Gunnar Ericsson och Pelle
Stavfeldt till kommunala representanter för det fortsatta arbetet med Pater Noster.
Pelle Stavfeldt har meddelat att han önskar lämna detta uppdrag.
Han föreslås samtidigt Thomas Börgesson som ny representant efter honom.
Kommunstyrelsen beslutar
Thomas Börgesson utses som ny kommunal representant för det fortsatta arbetet
med Pater Noster.
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KS § 19
Dnr. 2010/309-111

Val av ledamöter i stiftelsen för Sjöfartens Utbildningsinstitut
2011-2012
Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna för stiftelsen för Sjöfartens Utbildningsinstitut (SUI), där Tjörns
kommun är en av stiftarna, ska kommunen utse två representanter till dess styrelse.
Ledamöterna utses för en tid av två år.
Nominering
Majoriteten nominerar Inga-Lill Hast (M) och oppositionen nominerar Nils Lackfors
(S).
Kommunstyrelsen beslutar
Följande personer väljs som ledamöter för Sjöfartens Utbildningsinstitut (SUI) för
åren 2011-2012:
Inga-Lill Hast (M)
Nils Lackfors (S)
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KS § 20
Dnr. 2010/309-111

Nominering av ledamot och ersättare i Bohuskustens
Vattenvårdsförbunds styrelse
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun är sedan början av 1990-talet medlemmar i Bohuskustens
Vattenvårdsförbund, som är en organisation som utför undersökningar i den marina
miljön.
Förbundet har nu hemställt att Tjörns kommun nominerar en ledamot och en
ersättare till dess styrelse.
Nominering
Majoriteten nominerar Berne Pettersson (KD) som ledamot och oppositionen
nominerar Claes Jansson (S) som ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar
Följande personer väljs som ledamot och ersättare i Bohuskustens
Vattenvårdsförbund styrelse:
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KS § 21
Dnr. 2010/309-111

Val av ombud vid årsmöten för Bohuskustens Vattenvårdsförbund
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun är sedan början av 1990-talet medlemmar i Bohuskustens
Vattenvårdsförbund, som är en organisation som utför undersökningar i den marina
miljön.
Förbundet har nu hemställt att Tjörns kommun utser ett ombud med ersättare att
företräda kommunen vid årsmöten.
Nominering
Rosita Runegrund (KD) nominerar Lars Andersson (KD) som ombud vid årsmöten
för Bohuskustens Vattenvårdsförbund.
Kommunstyrelsen beslutar
Utse Lars Andersson (KD) som ombud vid årsmöten för Bohuskustens
Vattenvårdsförbund.
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KS § 22
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:
Kommunchef
Överenskommelse om fastighetsreglering rörande Tångeröd 1:25 och Hövik 5:1.
Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsledning, Mölnebo 3:16.
Överenskommelse om fastighetsreglering rörande Södra Bäck 2:27, 2:28, 2:143,
2:15 och 2:156.
Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av fastigheten Ävja 1:117.
Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av fastigheten Nötsäter 1:311.
Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av fastigheten Nordvik 1:54.
Tilläggsavtal – justering av avtal om nyttjanderätts- och driftsavtal,
Elimförsamlingen Åstol/Dyrön.
Förlängning av avtal om personalstöd.
Leasingavtal på tjänstebil, Hyundai i30 Kil.6CRDM6.
Tilldelningsbeslut avseende upphandling av projektör (konsult) för Nordeviks gärde.
Tilldelningsbeslut avseende upphandling av projektör (konsult) för Wallhamns
industriområde.
Fullmakt för Nordea att överföra pengar från kommunen plusgiro till Handelsbanken
för genomförande av köp av fastigheten Västra Röd 4:3.
Fullmakt för Nordea att överföra pengar från kommunen plusgiro till Handelsbanken
för genomförande av köp av fastigheten Västra Röd 4:4.
Fullmakt för nämnda advokater inom Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist att
föra kommunens talan inför arrendenämnden avseende Stockevik S:2 och S:4.
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut – godkännande av deltagande i EU-projektet ”Cykelturism i
Stenungsunds, Tjörns, Orust och Kungälvs kommuner”
IT-chef
Avtal mellan Telia Sonera Sverige AB och Tjörns kommun om tillhandahållande av
tjänster till företag.
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Övrigt
KSAU-protokoll 2010-12-09.
Anställningsbeslut nr 1/2010.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan godkänns.
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KS § 23
Dnr. 2011/7-002

Anmälan av protokoll från Tjörns kommuns bolag
Ärendebeskrivning
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annat
till kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämma
samt protokoll från styrelsesammanträde.
Vid sammanträde föreligger följande protokoll:
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Styrelseprotokoll 2010-12-10.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisningen av det protokoll som redovisats ovan godkänns.
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OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-13
Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Delegationsord § 5

R-äng 1:539 § 7

Jämställdhetsplan § 9

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

Anders G Högmark

M

1 §§ 2 och 7

Rosita Runegrund

KD

1

1

Gösta Andersson

SB

1 Ej § 7

1

Mats Kristensson

C

1 Ej § 2

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
1

1

1

1

1

MP

1

13

8

5

8

5

8

5

avst

