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§159

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring:
Utgår
Bordlagt ärende: Risk- och sårbarhetsanalys sekretess del 2019
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§160

Svar på motion från Benny Halldin (S) om vatten- och
avloppsverksamheten på Tjörn
2019/70
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden avseende pågående arbete
inom VA-verksamheten.
2. Motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion om vatten- och avloppsverksamheten på
Tjörn:
Motionens innehåll
”VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens interna
dokument från 2019-01-25 finns en beräknad investeringsvolym på 300 miljoner
kronor upptagna för åren 2019-2023.
Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora problem och befaras visar
stora ekonomiska underskott. I en ekonomisk uppskattning av VA-ekonomin från
jan 2019 befara förvaltningen ett underskott på nästan 30 miljoner kronor för åren
2019-2023, detta om inget görs.
Om den enda åtgärd som görs är att höja VA-taxan kommer den att stiga långt
mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för medborgare och
företag. För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av stora avgiftshöjningar är
det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och
prioriterar de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet.
Driftsbudgeten
Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka
kostnaderna. Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och
lönekostnader, befintliga underhållskostnader, åtaganden och avtal,
fakturahantering, kvalitetssäkring, leverantörskontroll är självklara inslag i arbetet.
Investeringsbudgeten
När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de
föreslagna investeringarna. Det är extra viktigt att säkra vattentillgången till Tjörn
Justerandes sign
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om detta skall göras genom, färskvatten från Göta älv, avsaltning av havsvatten
eller ökning av befintligt uttag från Stenungsund kräver en seriös utredning.
Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på
särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras.
Investeringar som är kopplade till tidigare befolkningsprognoser skall revideras till
kommunens nuvarande lägre ökningstakt. Varje investering ska kopplas till de
driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den eventuella påverkan på taxan ska
beräknas innan slutligt beslut om investeringens storlek och förläggning i tid
slutligen avgörs.
Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2020-2023
som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att
taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.
Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren
2020. Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara
kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.
Om inget görs kommer den nuvarande situationen med att skattekollektivet överför
pengar från våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar, en sådan
överföring är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att
finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar.
Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad
vare sig mer eller mindre.
Med stöd av ovanstående yrkar vi att:
1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna.
2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt utredda hur vi kan säkra vår
vattenförsörjning.
3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
framtida underhållsbehov.
4. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
investeringsbehov.
5. se över de senaste årens drift och kapitalkostnader för att se om VAverksamheten baserat på principen om självkostnad.
6. lägga fram ett nytt förslag till VA-taxa som dels baseras på de reviderade
underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har
som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i
samhället i stort.”
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Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat enligt följande:
”I motionen om vatten avloppsverksamheten på Tjörn yrkar Socialdemokraterna
kring sex punkter efter en egen redovisning om nuläget
Flertalet av de punkter som anges i motionen är kända fakta. Därtill kan vi också
konstatera att delar som lyfts fram som nödvändiga åtgärder redan pågår.
Beslut om översyn av taxan och dess struktur är taget och ska vara klart för
redovisning för nämnden i oktober månad för vidare beslut.
För att hantera både dagens verksamhet och framtida lösningar är det nödvändigt
med förändringar även i taxan. Att effektivisera nuvarande verksamhet är
nödvändig och arbete pågår på flera områden till detta anser vi att även att en
förändring av taxan är nödvändig.
Inom VA idag har vi tagit fram en nulägesanalys som utgångspunkt för en
långsiktig strategi som i sin tur ligger till grund för handlingsplan i närtid.
Underlagen kommer att redovisas för samhällsbyggnadsnämnden i juni månad.
Gällande vår investeringsbudget så ligger åtgärder på samtliga områden som lyfts
fram i motionen.
De mest angelägna investeringarna är också en följd av krav från Länsstyrelsen om
otätt avloppsnät. Vi investerar för att minska bräddningarna till recipient (hav,
vattendrag) avsevärt inom de närmaste åren. Samtidigt ska vi minska svinnet i vårt
dricksvattennät vilket är åtgärder som också finns i investeringsbudgeten
Till det kommer utbyggnad av ny infrastruktur till kommande detaljplaner som
också ger intäkter till verksamheten. Vi behöver också förnya tekniken inom
vattenproduktionen och fortsätta trimma in och automatisera våra verk för både
större driftsäkerhet och effektivitet.
Att säkra vår vattentillgång både idag och för framtida behov, är ett prioriterat
arbete. Dels har åtgärder gjorts efter förra årets torka som gör att vi står bättre
rustade än tidigare. Fler åtgärder kommer att göras för att i första hand öka
tillgången i egen försörjning. Därtill finns sen tidigare en åtgärd på längre sikt kring
vatten från Göta älv.
Samhällsbyggnadsnämnden har redan tagit ett beslut om bildandet av ett VA utskott
för att nära följa verksamheten och ta nödvändiga beslut.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 179 den 19 september 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 135 den 22 maj 2019
Kommunfullmäktige, § 71 den 21 februari 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 maj 2019
Motion den 7 februari 2019
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
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§161

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter om regelverk
och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn
2019/202
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden att det pågår arbete och
samarbete med Agenda 2030 samt med översyn av regelverk.
2. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har via gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat in en
motion om regelverk och riktlinjer för att säkra vattenförsörjningen på Tjörn.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och valt att
tillstyrka motionens intentioner.
Motionens innehåll
”Sista droppen
År 2015 antog FNs medlemsländer Agenda 2030 som omfattar 17 globala mål för
hållbar utveckling, 169 delmål och 230 indikatorer. För Sveriges del tillsatte
regeringen Agenda 2030-delegationen våren 2016 och de fick bland annat i uppdrag
att föreslå för regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030
fortsättningsvis ska bedrivas. Regeringen har i dagarna fått det förslag som
AGENDA 2030-delegationen lämnat i sitt slutbetänkande om hur de globala målen
för hållbar utveckling kan implementeras.
Tjörns kommun har inlett sitt arbete med att implementera AGENDA 2030 i
kommunens olika organ. Ett av de 17 globala målen är högaktuellt för Tjörn och det
är vattenfrågan (mål 6). På Tjörn har man över tid haft stora svårigheter med att
leverera vatten till både boende och företagare på ön. Detta blev extra påtagligt
under sommaren 2018 som var extrem på många sätt och konsekvenserna blev
bevattningsförbud och hög prioritet på att spara vatten. Samtidigt vet man att det
finns stora läckor och att det är ett stort svinn på vatten!
Tjörns är en ö som ligger bra till både som pendlingskommun till Göteborg men
också som en kommun med låg arbetslöshet, egen hamn och många småföretagare.
Tjörn är en kommun med stora utvecklingsmöjligheter och det behövs byggas både
bostäder, skolor, förskolor, äldreboende och industrilokaler. Men hur skall detta gå
till, hur skall Tjörn kunna utvecklas om man har så stora problem med
vattenförsörjningen?
Justerandes sign
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Endast 2.5% av allt vatten på jorden är sötvatten som går att dricka och använda till
odling. Det handlar om att hushålla med vattnet.
När man nu står inför stora investeringar i kommunen, kan man då garantera
vattenförsörjningen för allas behov?
Låt Tjörn bli en kommun som tar ansvar för nutid och framtid!
Ett hållbart Tjörn!
Vi föreslår:
Att kommunen i sitt arbete mot framtiden och med AGENDA 2030, söker
samarbete med forskare, näringsliv, andra kommuner och miljöorganisationer för
att ta ansvar för ett hållbart samhälle!
Att kommunen sätter upp tydliga regelverk och riktlinjer som motverkar slöseri
med vatten oh inbjuder till smart hushållning!”
Svar från VA-avdelningen
VA-avdelningen kommer under hösten 2019 att inarbeta relevanta AGENDA 2030mål i verksamhetsplaneringen för 2020 och framåt. I detta ligger att söka
samarbeten med andra kommuner, förbund (t ex GR), näringsliv och andra
samarbetspartners.
Flera av målen har redan använts som stöd vid bidragsansökning från HaVmyndigheten i det omfattande bidrag som före sommaren utlovades från
Länsstyrelsen och HaV, för forskning, utredning eller investeringar i
dricksvattenförsörjning.
VA-avdelningens kravställning för anslutna dricksvattenkunder framgår i ABVA
(Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp). Regelverket ABVA är
kommungemensamt (med lokala skillnader) och håller på att ses över i GRnätverket. Tjörns ABVA ska uppdateras i samband med att nytt taxeförslag läggs
fram för beslut. I ABVA kan Tjörn själva lägga fram krav på hur slöseri undviks
och en smartare hushållning av befintligt sötvatten tillvaratas på bästa sätt, t ex
genom uppsamling i behållare för spolnings- och bevattningsändamål.
Det behöver på ett övergripande plan (kommunal-/regional nivå) anföras argument
så att PBL och andra regelverk förändras mot det håll att alla nybyggen tvingas ha
ett rörsystem för uppsamlat vatten. Regnvatten är rent nog för att spola toaletter
med, att vattna med och att tvätta tak, fasader, altaner, bilar, båtar, osv.
VA-verksamheten har under våren 2019 besökt VA-syd i Malmö som sedan några
år arbetar med ett koncept som bygger på frivillig bortkoppling av stuprör till
dagvattenledningarna ute i villasamhället. De kallar konceptet ”Regnvattenskörd”.
Bortkopplingarna finansieras av VA-syd genom en engångsutbetalning per stuprör
(2000 kr) och montage av en vattentunna. Vattentunnan inklusive alla kopplingar
kan köpas av VA-syd för 1000 kr/enhet och debiteras via VA-räkningen. I de
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studier som genomförts har översvämningarna minskat och vattenförbrukningen
gått ned under torr väderlek.
VA-syds satsning är legitim och är inte konkurrensbegränsande. Var och en har rätt
att själva köpa sin vattentunna på annat håll. VA-syd finansierar satsningen genom
avsättning av en procentandel i taxan vilket har skapat utrymme för
heltidsanställning av tre kommunikatörer. De arbetar tvärfunktionellt med
samhällsbyggnadsavdelningarna samt befintliga kommunala företag inom VA-syds
regionala område.
Kommersiella fastigheter arbetar redan med uppsamling av regnvatten och det
byggs i flera skånska städer gröna miljöer; regnvatten i städerna har blivit en
handelsvara.
Sammantaget behövs en gemensamt uttalad vilja inom Tjörns kommun att satsa på
ett hållbart synsätt och riktade satsningar på att i ett första steg utrusta kommersiella
fastigheter inom TBABs bestånd med regnvattenuppsamling. I ett andra steg skulle
många fastigheter i våra sju tätorter koppla bort stuprör från dagvattensystemen –
vilket inte bara skapar minskat ovidkommande vatten i våra avloppsledningar utan
även en minskning av vattenförbrukningen vid torka.
Våra dagvattensystem är anpassade för regn med mindre intensitet. De senaste årens
skyfall (mycket regn på mycket kort tid) klarar inte dagvattensystemet av att hantera
varvid översvämningarna ökar, framförallt i lågpunkter.
Kopplas stuprör bort från fastighetens eget dräneringssystem skapas en tidsbuffert
så att dagvattensystemet hinner avleda annat ytvatten (från hårdgjorda ytor).
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165 den 19 september 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 215 den 21 augusti 2019
Kommunfullmäktige, § 164 den 16 maj 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019
Motion den 3 maj 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
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§162

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende
utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet
2019/207
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden att digital
driftövervakning till viss del redan är genomförd.
2. Ålägga samhällsbyggnadsnämnden att utreda hur man kan kvantifiera och
kategorisera läckor med digitala hjälpmedel.
3. Att motionen förövrigt anses besvarad.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion avseende utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och valt att
tillstyrka motionens intentioner.
Motionens innehåll
”Bakgrund
Tjörns kommuns vattenledningsnät är på flera ställen i dåligt skick. Det läcker ut
vatten som aldrig når fram till hushållen och industrierna. Utläckaget av rent vatten
drabbar inte miljön, men kostar stora belopp som idag till viss del belastar
skattekollektivet. Det handlar ofta om många mindre läckor under jord, svåra att
upptäcka. För att hitta en läcka behöver man mäta med särskild utrustning. Tjörn är
en ö omgivet av hav, vilket innebär att det i dagsläget bara finns begränsade
mängder sötvatten.
Vatten som läcker ut från kommunala färskvattensystem letar sig ofta in i
spillvattennätet. Många kommuner har stora problem med utläckage av färskvatten
samtidigt som man tidvis kan ha vattenbrist. Vi behöver se vatten som en resurs.
Det finns inget som kan försvara att man tillåterstora utläckage på ett kommunalt
VA system.
En målsättning i ett åtgärdsprogram kan vara att digitalisera VA. Genom att
digitalisera kan man få till ett visualiseringssystem som underlättar framtida
styrning av verksamheten. Andra prioriterade åtgärder kan vara att minimera ut och
inläckage, begränsa bräddningar samt att förbättra säkerheten mot oförutsedda
händelser i ledningsnätet. Genom att planera och arbeta förebyggande kan vi
effektivisera och lägga resurser där de gör störst nytta.
Justerandes sign
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Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna:






Att kommunen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att låta utreda
möjlighet att digitalisera VA inom Tjörns kommun.
Att utreda hur man kan identifiera, kvantifiera och kategorisera läckor med
digitala hjälpmedel.
Att utreda hur en visualisering bör se ut och vad som ska ingå.
Att utreda kostnadseffektiviteten för införande av digitalisering.
Att redovisa resultatet av utredningen till kommunfullmäktige

Svar från VA-avdelningen


Digitalisering är redan genomförd avseende förnyelse av driftövervakning. Vi
loggar flöden, nivåer, temperaturer och annan viktig analysdata. Övervakningen
har i många år skett via ett äldre system som nu valts bort till gagn för en öppen
plattformslösning där vi inte blir bundna till ett och samma företag utan kan
välja vilket företag vi finner lämpligast beroende på förmåga att leverera
kvalitet och god service. Tjänsterna kan därför konkurrensutsättas vilket tidigare
val övervakningssystem inte medgav.



Kategorisering och kvantifiering av läckor är absolut ett område där VA skulle
kunna bli bättre på att utnyttja system som finns på marknaden – en utredning
skulle ge vid handen vilket digitalt hjälpmedel som passat oss bäst. Ett digitalt
mätsystem som samarbetar med mätarbrunnar ute på ledningsnätet skulle ge oss
mycket viktig kunskap om avsnitt där vi har läckor.



Identifiering av läckor görs idag med digitala lösningar som placeras ute på
ledningsnätet och lyssnar efter typiska läckageljud. Metoden är träffsäker men
kräver mycket underhåll för att vara effektiv. Det är en dyr lösning som kräver
att en anställd arbetar med metoden på heltid.



En utredning borde främst beakta följande;



Hur vi kan använda befintlig driftplattform för att sammanställa mätunderlag –
finns behov av annan programvara?
o Har kommunen idag någon bra plattform som VA kan utnyttja för
sammanställning och analys?
o Utplacering av nya mätarbrunnar i strategiska positioner
o Omvärldskontroll – hur gör andra kommuner/förbund?
o Kostnadsaspekter för utbyggnad av mätstationer och anställning av
rörnätsingenjör (utpekad tjänst som arbetar med rörnätets drift- och
underhåll)

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166 den 19 september 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019
Justerandes sign
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2019-10-03
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019
Motion den 9 maj 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att
1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden att digital driftövervakning
till viss del redan är genomförd.
2. Ålägga samhällsbyggnadsnämnden att utreda hur man kan kvantifiera och
kategorisera läckor med digitala hjälpmedel.
3. Att motionen förövrigt anses besvarad.
Bo Bertelsen (M) tillstyrker Martin Johanssons förslag.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrlsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johanssons förslag
Nej- röst för Benny Anderssons förslag
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Bo Bertelsen (M), Tanja Siladji
Dahne (MP), Martin Johansson (SD), Martin Johansen (L).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP),
Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Martin Johanssons förslag väljs.
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2019-10-03
§163

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende
åtgärd mot vattenbrist
2019/220
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då åtgärder som
föreslås enligt motionen är redan påbörjade enligt VA-avdelningens redovisning.
Motionens innehåll
”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi
ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och
arbete har satts igång kring en ny vattenledning från Göta Älv i Kungälv till
Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring
Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.
På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar.
Fler kommuner t. ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt
vatten vid behov. Vi Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning
kring vilka förutsättningar det finns för Tjörns kommun.
Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att
hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”
Svar från VA-avdelningen
Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa metoder för att
återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler kommuner än Stenungsund. Det
handlar om att hitta en bra balans mellan produktionskostnad och tillförlitlighet.
Under de månader som dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda
reservoarvolymer för att klara klimatmässiga variationer, därför har VAavdelningen intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och vi söker
bidragspengar för olika inriktningar.
På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är Strömstads
kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört fast och varken
Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut. Investeringen för >500
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permanentboende på Kosteröarna bedömdes uppgå till dryga 160 Mkr under 2011
då den andra utredningsrapporten landade hos Strömstads kommun. I detta skulle
befintligt vattenverk byggas om för avsaltning.
En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning och/eller
dricksvattenledning från Strömstads kommun:
https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/va-l%C3%B6sningkan-kosta-176-miljoner-1.2112880
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167 den 19 september 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019
Motion den 9 maj 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens förslag väljs.
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§164

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter om att bygga
hyresrätter på Dunkavlemyren
2018/436
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter önskar att Tjörns Bostads AB ska få bygga
hyresrätter på Dunkavlemyren. TBAB styrelse har svarat att de är positiva till
hyresrätter på Dunkavlemyren.
TBAB kan ansöka om direktanvisning eller få sitt förslag bedömt jämte andra
aktörer i en markanvisningstävling. När mark säljs för hyresrätter brukar det bli till
lägre pris än bostadsrätter. Trots detta kan Dunkavlemyrens attraktiva läge ge en
hög kostnad på marken som i sin tur ger höga hyror i projektet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 168 den 19 september 2019
Kommunfullmäktige 2018-11-01 § 161
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12
Motion från Socialdemokraternas ledamöter
Remissvar TBAB
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens förslag väljs.
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§165

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om uppdrag till Tjörns
Hamnar AB att utreda en ny färja för Åstol-, Dyrön- och
Tjörnekalvstrafiken
2019/190
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera informationen avseende utredningsuppdraget kopplat till färjetrafiken och
konstatera att styrelsen för Tjörns Hamnar AB i beslut den 13 maj 2019 gett tf
VD i uppdrag att tillsammans med ägaren ta fram förutsättningar för underlag till
bolagets roll i framtida färjetrafik inom Tjörns kommun.
2. Motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ärendet
avseende färjetrafiken i stort har dock påverkan på barn och bedöms ha positiva
konsekvenser utifrån tillgänglighetsperspektiv och miljöaspekter.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om uppdrag till Tjörns Hamnar AB att
utreda en ny färja för Åstol-, Dyrön- och Tjörnekalvstrafiken.
Motionens innehåll
”Tjörns kommun äger i dag färjorna Hakefjord samt Tjörn. Båda färjorna är gamla
och det finnes behov att utreda möjligheterna för att införskaffa en ny modern färja
som klarar ambulanstransporter och miljökrav etc. Västtrafik kommer att gå ut med
ny upphandling av färjetrafiken och Tjörns kommun måste som ägare till färjorna
tillse att en ny färja som klarar nya krav kan införskaffas.
Det är min åsikt att uppdrag kan ges till Tjörns Hamnar AB att utreda
förutsättningar och möjligheter att införskaffa ett nytt ändamålsenligt fartyg.
Utredningen skall innefatta konsekvenser om Tjörns kommun skall vara ägare till
det nya fartyget samt konsekvenser om Tjörns Hamnar AB skall vara ägare.
Utredning skall även innefatta att bolaget för dialog med Västtrafik om ett nytt
fartygs miljöpåverkan, säkerhet, passagerarkapacitet etc. och i vad övrigt Västtrafik
har för krav på ett nytt fartyg.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Tjörns Hamnar AB att utreda
förutsättningar för att införskaffa en ny ändamålsenlig färja för Åstol,
Justerandes sign
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Dyrön, Tjörnekalv trafiken.
2. Att Tjörns Hamnar AB redovisar ekonomiska konsekvenser om Tjörns kommun
eller om bolaget är ägare till en ny färja.
3. Att Tjörns Hamnar AB undersöker de krav på fartyg som uppstår vid en
förnyelse av avtal med Västtrafik.
4. Att Tjörn Hamnar AB i denna utredning även redovisar förutsättningar
för att kunna nyttja nuvarande färjor vid ett nytt avtal med Västtrafik.
5. Att Tjörns Hamnar AB ges i uppdrag att skyndsamt sammanställa
utredningen och återrapportera denna till fullmäktige”
Förvaltningens kommentar till motionen
Färjan M/S Hakefjord ägs av Tjörns kommun och är huvudfärja på den linje som
trafikerar Rönnäng-Tjörnekalv-Åstol- Dyrön och M/S Tjörn är reservfärja. Det är
idag Tjörns Hamnar (THAB) som driver färjetrafiken. En arbetsgrupp bildades
våren 2017 med uppdraget att belysa ägandeformer, funktion och ansvar för ny
färja. Arbetsgruppens uppdrag, genomlysning och sammanställning utifrån ett
brukarperspektiv av bl a funktion, ägande och ansvar anses genomfört.
De aktiviteter som genomförts i arbetet är bla:
-

dialog med boende på öarna om förväntningar och behov

-

definition av intressenter och deras ansvar

-

dialog med Västtrafik

-

möjlighet till resurser via Regional infrastrukturplan

-

inspel från arbetet med Transportstrategi

-

belyst ekonomiska aspekter av ägandeformer

-

belyst juridiska aspekter av ägandeformer

-

omvärldsanalys

Under 2019 har flertalet skrivelser inkommit till kommunstyrelsen avseende
färjetrafiken på Tjörn vilket har lett till att frågeställningar från den tidigare
utredningen har aktualiserats. Arbetsutskottet beslutade 2019-05-16 att uppdra åt
förvaltningen att i samråd med Tjörns Hamnar AB ta fram underlag inför politiskt
beslut som ska gälla vid ny upphandling av färjetrafiken.
Med den bakgrunden anser förvaltningen att motionens intentioner är uppfyllda och
ryms inom arbetsutskottets uppdrag. Motionen föreslås därmed vara besvarad.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 169 den 19 september 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 144 den 22 augusti 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 119 den 16 maj 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 226 den 16 november 2017
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12
Motion den 18 april 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
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§166

Redovisning av partistöd för år 2018
2017/614
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen
av kommunalt partistöd för 2018.
Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd). De partier som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen
ska bifogas ett granskningsintyg
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd (bifogas) som
bland annat behandlar frågan om redovisningens innehåll.
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter
räkenskapsåret (1 januari – 31 december).
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp om
partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen
ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma att besluta
att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med det
årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande räkenskapsåret.
Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den
31 december före räkenskapsåret.
Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2018 har ingivit
redovisningar (bifogas). Redovisningarna med tillhörande granskningsrapporter
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 19 september 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-12
Regler för kommunalt partistöd
Redovisningar av kommunalt partistöd
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§167

Förslag till sammanträdesdagar 2020 för Kommunfullmäktige,
Kommunstyren och Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019/286
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna kommunstyrelsens
sammanträdesdagar för 2020 enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar för 2020 enligt upprättat förslag.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2020 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanträdesdagarna är avstämda gentemot regionfullmäktige och
regionstyrelsens fastställda sammanträdesdagar.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 19 september 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-15
Förslag på sammanträdesdagar 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§168

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2019
2019/312
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns
kommuns delårsbokslut per augusti 2019
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 31:a augusti uppgår till +14,2 mkr.
Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till
4,9 mkr. Resultatet för samma period föregående år var 15,1 mkr.
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om + 0,3 mkr mot budgeterat
helårsresultat om + 5,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på
-4,7 mkr. Prognosen kommer dock sannolikt behöva justeras i och med pågående
planering inför att införa en resultatregleringsfond för över- och underskott inom de
avgiftsfinansierade verksamheterna VA och Avfall.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 164 den 19 september 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-26
Delårsrapport Tjörns kommun 2019-08-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att:
1. Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti.
2. Omedelbart ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan att
minska den centrala förvaltningens kostnader på årsbasis med 10 %.
3. Handlingsplanen skall redovisas till Kommunfullmäktige senast under december
mötet 2019.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
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§169

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret
2018
2019/234
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret
2018.
2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2018.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Stiftelsen Säbygården har 2019-05-23 inkommit med verksamhetsberättelse,
bokslut och revisionsberättelse för 2018. Utsedd lekmannarevisor tillstyrker att
stiftelsens verksamhet godkänns och att stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsårets 2018.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 174 den 19 september 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-11
Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§170

Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026
2019/215
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategi för folkhälsa
och social hållbarhet 2019-2026.
Sammanfattning
Enligt samverkansavtal med västra hälso-och sjukvårdsnämnden ska arbetet med
folkhälsa och social hållbarhet utgå från en långsiktig plan med framtagna
behovsbilder och prioriteringar. Den senaste folkhälsoplanen upphörde att gälla
2018 och enligt både samverkansavtal med regionen och enligt budget för 2019 för
kommunledningskontoret ska en strategi för folkhälsa och social hållbarhet tas
fram.
Ändringar med hänsyn till remissvar:
Svar och ändringar med hänsyn till Kultur och fritidsnämndens remissvar
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt remissvar påpekat att strategin fokuserar på
risker istället för möjligheter. I avsnitt 5.3.1 lägesbild har det utvecklats vad för
möjligheter det finns i Tjörns kommun att uppnå en god hälsa. Vidare har Kultur
och fritidsnämnden påpekat att strategin saknar koppling till forskning i relation till
kultur och fritid. Denna kommentar har uppmärksammats och anses att strategin
redan fångar detta i sin helhet. I avsnitt 2.1. Hälsans bestämningsfaktorer som är
forskningsbaserat visar tydligt vad det är som påverkar hälsan och dess utveckling.
Här inkluderas samhällsarenor som kultur och fritid. I avsnitt 5.3.2. har det gjorts ett
tillägg (se rödmarkering)…”Utifrån beskrivna regionala och lokala styrdokument
där riktlinjer för folkhälsoarbetet beskrivs, den lokala lägesbilden samt forskning
om hälsans bestämningsfaktorer (avsnitt 2.1) kommer Tjörns kommuns
folkhälsoarbete under perioden 2019-2026 satsa på följande områden…”
Kultur och fritidsnämnden påpekar ytterligare att vikten av att dels arbeta
förebyggande, dels uppsökande för att även nå grupper som inte
vanligtvis söker sig till kultur- och fritidsaktiviteter saknas. Detta
beskrivs tydligt i strategin då den generellt utgår från att fånga upp de
grupperna som löper störst risk för ohälsa. Men detta har förtydligats
ytterligare i avsnitt 5.3.2. I prioriterade områden för folkhälsa….”Tjörns
kommun ska i allt folkhälsoarbete ta hänsyn till de grupper som har
störst risk för ohälsa och öka deras förutsättningar för att utveckla en
god hälsa”. Även i avsnitt 5.4. tydliggörs det under ”Förebyggande
på rätt nivå” att vi ska arbeta utifrån principen proportionell
universalism, vilket innebär att alla ska kunna nås av insatser men i
olika form och intensitet utifrån sina behov.
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Ytterligare kommentar från Kultur och fritidsnämnden är att det krävs en tydligare
förklaring av vad ”det tidiga livet” innebär i avsnitt 5.3.2 Detta har gjorts genom att
beskriva att det gäller insatser till föräldrar och barn från 0- skolålder. ”Kunskap
kompetens, utbildning” har även lagts till där regionens mål ”kraftsamling för
fullföljda studier” ligger under, som vi enligt avtalet med regionen måste ha med.
Detta hade i tidigare version av strategin fallit bort.
Vidare menar Kultur och fritidsnämnden att fokus för fysisk och psykisk hälsa ska
vara främjande och förebyggande. Detta tydliggör strategin i avsnitt 5.4 Principer
för folkhälsoarbetet. Här står tydligt att fokus i folkhälsoarbetet ska vara
förebyggande och främjande.
Kultur och fritidsnämnden har även påpekat att det bör tilläggas att unga
ska vara en prioriterad grupp gällande delaktighet och inflytande.
Detta har lagts till i avsnitt 5.3.2 prioriterade område för folkhälsa.
Ytterligare kommentar från kultur och fritidsnämnden är att
jämställdhetsarbete ska lyftas från sitt sammanhang vilket det har gjorts
och nu ligger som ett eget prioriterat område under avsnitt 5.3.2 där
intersektionalitet ska genomsyra hela folkhälsoarbetet för att främja en
jämlik hälsa och att ytterligare lyfta de grupper som har störst risk för
ohälsa.
Till sist ges en kommentar till bilder som inte är kommunens egna.
ANDT bilden har tagits bort och kommer istället ingå i handlingsplan för
ANDT. Angående preventionstriangeln är den allmänt vedertagen men
exakt den bilden som är använd i Strategin är hämtad från region Örebro
län för att den gav en tydlig beskrivning på varje nivå.
Svar och ändringar med hänsyn till Samhällsbyggnadsnämndens
remissvar
Samhällsbyggnadsnämnden har påpekat i sitt remissvar att man vill se
tydlig koppling till den ordinarie budgetprocessen. Detta bör inte göras i
strategin för folkhälsa och social hållbarhet utan istället tydliggöra en
process för hur nämnderna ska hantera och integrera alla kommunens
strategier i den ordinarie budgetprocessen.
Svar och ändringar med hänsyn till Socialnämndens remissvar
Socialnämnden önskar ett tillägg om att sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter, SRHR ska integreras i strategin för folkhälsa och social
hållbarhet. Detta tillägg har gjorts under avsnitt
4.2. SRHR. Samt i avsnitt 5.3.2 prioriterade mål för folkhälsa.
Andra ändringar
I diskussion med kommunledningskontoret har strategin kortats ner för
att det ska vara enklare att ta till sig och jobba med den.
Sammanfattningen i början har tagits bort och så även bilderna och text
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gällande Tjörns kommuns styrmodell, då den återfinns i
budgetdokumentet och behöver inte upprepas i denna
strategi.
Även modell för målstruktur för folkhälsoarbetet har tagits bort
då detta redan beskrivs tydligt i texten och behöver ingen modell.
Slutligen har även modell över folkhälsans styrning tagits bort då det
också beskrivs tillräckligt tydligt i texten plus att den innehöll
grupper på tjänstepersonnivå som kan komma att ändras med tiden och
som inte har betydelse för en övergripande strategi.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172 den 19 september 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-09
Förslag Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.
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§171

Arvode vigselförrättare
2019/324
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Arvode för vigselförrättare ska motsvara en timme av Tjörns kommuns
fastställda sammanträdesersättning, 350 kronor.
2. Genomförd vigsel ska kunna styrkas i samband med begäran om ersättning.
Sammanfattning
Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. I dagsläget har Tjörns
kommun nio vigselförrättare. Som vigselförrättare har man ingen rätt att ta ut en
avgift från brudparet. Man ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel
och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.
Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Som vigselförrättare kan du
begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än
den som kommunen erbjuder. Man får inte ta ut en högre ersättning från paret än de
faktiska resekostnaderna.
En snabb översyn av närliggande kommuners arvode för vigselförrättare:
-

Stenungsund

153 kronor, utöver länsstyrelsens arvode.

-

Ale

130 kronor, utöver länsstyrelsens arvode.

Det kan även nämnas att många kommuner ligger betydligt högre i
arvodessättningen än Stenungsund och Ale. Ersättningen som utgår från
Länsstyrelsen är i dagsläget låg utifrån det arbete som vigselförrättare oftast lägger
ner. Vigselförrättarens främsta uppgift är att utföra vigselceremonin men många
gånger bistår man även med tal, psalmer och musik. Dessutom tillkommer
administrativt arbete i efterhand. Med den bakgrunden föreslås Tjörns kommun
fastställa ett arvode för vigselförrättare som motsvarar en timmes
sammanträdesersättning, 350 kronor. Detta är utöver det arvode som Länsstyrelsen
utger.
Ärendet har tagits upp i arvodesberedningen 2019-08-22 där man beslutade
följande:
”Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Arvode för vigselförrättare ska motsvara en timme av Tjörns kommuns
fastställda sammanträdesersättning, 350 kronor.
2. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2019-07-01.”
Justerandes sign
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Inför kommunstyrelsens behandling föreslås även ett tillägg till beslutet i form av
krav på att kunna styrka vigseln, vid begäran om ersättning.
Tidigare beslut
Arvodesberedningen den 22 augusti 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring att punkt 3
(”Beslutet gäller retroaktivt från och med 2019-07-01”) utgår.
Martin Johansson (SD), Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) tillstyrker
Benny Anderssons yrkande.

Justerandes sign
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§172

Svar på remiss: Granskning, detaljplan Stockevik 1:16 m.fl
2019/297
Beslut
Kommunstyrelsen besluta att yttra sig enligt tjänsteskrivelsen.
Barnkonventionen
Påverkan och konsekvenser för barn utreds och redovisas i detaljplanearbetet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ombetts yttra sig om granskningshandlingarna för detaljplan
Stockevik 1:16 m.fl. och vill yttra sig på följande punkter:


Planbeskrivningen s.40, Avtal: Kommentaren om hur kostnader för område
GA:B ska fördelas hanteras i exploateringsavtalet som inte är färdigt ännu.
Texten förutsätter att alla delområden blir egna ekonomiska zoner, men om
det ger orimligt stora kostnader för en zon är möjligtvis det vanligare sättet
att fördela all utbyggnad av allmän plats över hela planområdet bättre.



Planbeskrivningen: Stockevik Västerhöjdsvägen och Stockevik
Västernäsvägen bör förvaltas av gemensamhetsanläggning.



Planbeskrivningen, s.48-49, Ekonomiska konsekvenser för privata
exploatörer: GA:F t om I ska vara med.

Granskningshandlingarna är tillgängliga på följande adress:
https://www.tjorn.se/arkiv/detaljplanerpagaende/stockevik.5.723ffca713385a77b75
8000790.html
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 175 den 19 september 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Martin Johansson (SD), Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-)
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Planavdelningen
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§173

Kommunstyrelsens delårsbokslut per 31 augusti 2019
2019/313
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens delårsbokslut per
augusti 2019.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar sammantaget för perioden januari – augusti en positiv
avvikelse gentemot budget på +2,9 mkr.
Kommunstyrelsens sammantagna budgetavvikelse beror dels på kommunkansliets
avdelningar som avviker positivt med +1,3 mkr främst med anledning av lägre
personalkostnader på grund av vakant tjänster. Dessutom avviker
kommungemensamma verksamheter positivt med +1,6 mkr eftersom vissa
budgetposter ännu inte börjat utnyttjas.
Kommunstyrelsens sammantagna prognos för resultat på helår innebär en negativ
avvikelse gentemot budget med -2,8 mkr. Detta beror på att SBRF, Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund, under 2018 hade ett större underskott och fick i
uppdrag att arbeta med detta under 2019. Dock har underskottet förvärrats under
2019 och detta kan behöva regleras under året.
Avstämning av måluppfyllelse för kommunstyrelsens prioriterade mål uppgår till
och med april månad till 85 %, det vill säga att ca 85 % av målen är helt eller delvis
uppfyllda till och med augusti månad. Bedömningen avseende måluppfyllelsen är
att förvaltningen inte kommer att klara en ökad måluppfyllelse i större omfattning
med avseende på vakanser och arbetsbelastning.
Antalet årsmedarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning vid augusti månads
utgång är drygt 2 lägre än vid föregående helårsbokslut. Antalet tillsvidareanställda
är i stort detsamma samtidigt som antalet visstidsanställda minskat. Det finns
fortfarande vakanta tjänster inom förvaltningen som till viss del fylls med hjälp av
konsultinsatser samt visstidsanställningar.
Sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen ligger en bra bit under
sjukfrånvaron för kommunen totalt. Inrapporterad sjukfrånvaro för augusti månad är
1,77 % medan sjukfrånvaron för kommunen totalt ligger på 3,52 % för samma
månad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 176 den 19 september 2019
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-26
Delårsrapport augusti 2019 - Kommunstyrelsen
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelning
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§174

Återremitterat ärende: Inriktningsbeslut Vallhamn
2019/109
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Planprogram för Vallhamnsområdet ska initieras.
2. Påbörjat planarbete för industrimark på del av Habborsby 2:50 ska avvakta
tillsvidare.
3. Planprogrammet skall inte begränsa vilka intressenter som kan ges tillgång till
ett visst markområde. Planen måste göras så flexibel som möjligt, för att inte på
något sätt begränsa eller låsa expansionsmöjligheterna för hamnverksamheten.
4. Planarbetet måste undvika inlåsningseffekter, så att detaljplanen utmynnar i ett
brett användningsområde för området som helhet, d.v.s. att hela området
detaljplaneläggs för både industri- och hamnverksamhet. Detta skulle innebära
att hamnverksamheten ges möjlighet att expandera över tid, samtidigt som detta
också skulle öppna upp för att andra intressenter i samråd med kommunen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunens exploatering för industrimark på Habborsby 2:50, mellan Wallamn AB
och väg 169 är i konflikt med Wallhamn AB planer på att utveckla hamnen.
Kommunen ser positivt på hamnens framtida utveckling och önskar undvika att
oavsiktligt hindra dess utveckling. Ett planprogram kan utreda hur
Vallhamnsområdet ska disponeras för att kunna tillgodose både Wallhamn AB och
kommunens behov av verksamhetsmark. Pågående planarbete avvaktar lämpligen
denna undersökning för att undvika onödiga kostnader. Föreslaget
planprogramsområde redovisas i bilaga 3 med rödstreckad linje, men områdets
utbredning fastställs genom planbesked av samhällsbyggnads-nämnden.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177 den 19 september 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120 den 16 maj 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61 den 22 mars 2018
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-27
Bilaga 1 - Flygbild.
Bilaga 2 - Starthandling Detaljplan för industri, lager och verkstad på del av
Habborsby 2:50.
Justerandes sign
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Bilaga 3 – Kartbilaga med föreslaget planprogramsområde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
1. Planprogrammet skall inte begränsa vilka intressenter som kan ges tillgång till ett
visst markområde. Planen måste göras så flexibel som möjligt, för att inte på
något sätt begränsa eller låsa expansionsmöjligheterna för hamnverksamheten.
2. Planarbetet måste undvika inlåsningseffekter, så att detaljplanen utmynnar i ett
brett användningsområde för området som helhet, d.v.s. att hela området
detaljplaneläggs för både industri- och hamnverksamhet. Detta skulle innebära att
hamnverksamheten ges möjlighet att expandera över tid, samtidigt som detta
också skulle öppna upp för att andra intressenter i samråd med kommunen.
Benny Andersson (S), Martin Johansson (SD), Tanja Siladji Dahne (MP) och Björn
Möller (-) tillstyrker Bo Bertelsens yrkande.
Beslutet skickas till
Planavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-10-03
§175

Anmälan av delegeringsbeslut
2019/2
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Sammanfattning
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 redovisning enligt följande:
Kommunchef
Fullmakt - VA-ledningsägare
Avtal avseende leverans av lammkött hösten 2019
Avtal avseende leverans av lammkött hösten 2019
Avtalsförlängning avseende hantverkartjänster OVK Ventilation
Rutin för remisser till partier
Avtalsförlängning avseende hantverkartjänster Måleri
Avtalsförlängning avseende hantverkartjänster Däck
Behörighetsanmälan till Nya KPA Direkt
Mark- och exploateringschef
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Klädesholmen 1:1
Undertecknat bostadsarrende, Klädesholmen 1:1
Avtal om nyttjanderätt på del av fastigheten Tjörn, Habborsby 2:50
Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19
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§176

Anmälan av bolagsprotokoll
2019/3
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av bolagsprotokoll.
Sammanfattning
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annat till
kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämma samt
protokoll från styrelsesammanträde.
Kommunstyrelsen ska även tillställas protokoll från de bolag där Tjörns kommun är
delägare.
Vid sammanträdet föreligger följande protokoll:
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Styrelsemöte 2019-05-20.
Soltak AB
Styrelsemöte 2019-09-13
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2019-05-13.
Tjörns Måltids AB
Styrelsemöte 2019-05-15.
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§177

Resultat insikt och Svenskt näringslivs ranking
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Näringslivsstrateg Anna Aldegren informerar om kommunens resultat av Svenskt
Näringslivs årliga kommunranking av bland annat företagsklimatet samt resultat av
Insiktsmätningen.
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§178

Turistrådet Västsverige
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Fredrik Lindén och Marie Linde från Turistrådet Västsverige informerar om Ett
enat Bohuslän.
Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring
Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att verka
för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.
En avsiktsförklaring som uttrycker en vilja att arbeta med ett enat Bohuslän i
besöksnäringsfrågor undertecknades av alla kommuner 2014
En handlingsplan togs fram samma år för att tydliggöra rollfördelning och ansvar
inom besöksnäringen för:
 kommuner
 lokala turistorganisationer
 besöksnäringsföretag
 Turistrådet Västsverige
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§179

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar kommunstyrelsen om aktuella
vattennivåer i kommunens dricksvattentäkter, Företagsarena med frukostmöte,
Hälsans dag, totalförsvarsövning.
Benny Andersson (S) ställer en fråga om hur information och kommunikation
hanteras mellan förvaltningsledning och nämndpresidium. Kommunchef Ann-Britt
Svedberg besvarar Bennys fråga.
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