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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31

Beslutande

Martin Johansen (L)
Peter Andersson (L)
Lars Carlsson (M), § 120
Björn Möller (M)
Bo Bertelsen (M)
Filip Gollungberg (M)
Susanne Landgren (M)
Håkan Bergstam (M)
Inger Forsberg Bergstam (M), ej § 120
Roland Flyckt (KD)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Leif Göbel (S)
Rikard Larsson (S)
Gert Kjellberg (TP), ej § 110
Magnus Gullbrandsson (TP), § 110
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Robert Johansson (M)
Nils Lackfors (S), §§ 90-108, 110-114
Ann-Britt Svedberg, kommunchef, ej § 110
Johan Nilsson, kommunsekrerterare
Lars Grenhage, Företagarna Stenungsund och Tjörn
Ann Eriksson, folkhälsostrateg
Evike Sandor, förvaltningschef
Marie-Louise Bergqvist, sektorchef
Åsa Jansson, processledare
Annelie Svantesson, utvecklingsledare
Susanne Pettersson, avdelningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§ 90

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar:
Tillägg:
-

Justerandes sign

Försäljning av del av Rönnäng 1:580
Begäran om investeringsmedel avseende inventariebehov vid Rönnängs skola
och Bleketskolan

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§91

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2018
2018/234
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns
kommuns delårsbokslut per april 2018.
Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse
presenteras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 94 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2018.
Protokollsanteckning
Benny Halldin (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Undertecknad anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra bakgrunden till att
vi hade något eget yrkande kring delårsbokslutet.
När frågan behandlades på KSAU den 17 maj fanns inget förslag till beslut utan
frågan lämnades till Kommunstyrelsen utan någon beredning.
Delårsbokslutet per april visade att Tjörns kommuns ekonomi befinner sig i en
allvarlig situation och riskerar enligt aktuella prognoser att inte nå sina finansiella
mål. Med denna bakgrund trodde vi att majoriteten insett situationens allvar och
förberett ett genomtänkt förslag till beslut med relevanta åtgärder som motsvara det
nuvarande ekonomiska läget.
På mötet orkade man inte ens redovisa ett skriftligt förslag till beslut utan läste bara
upp att man godkänner delårsbokslutet utan några övriga åtgärder.
Som opposition tror man självfallet att man skall kunna ha ett seriöst förslag att utgå
från i diskussionerna. Detta förslag kan man sedan bifalla eller komplettera. Då något
sådant förslag inte presenterades inför eller på Kommunstyrelsen blir arbetet lite mer
omfattande för oppositionen än vi kunde föreställa oss.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31

Det är med denna bakgrund vi kommer att lägga vårt förslag till beslut kring
delårsbokslutet på kommunfullmäktigesmöte.
Benny Halldin”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§92

Budgetjustering 2018
2018/233
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Budgetjustering utförs med 412 tkr från centralt anslag till nämnder och styrelser
avseende driftkonsekvenser av utförda investeringar. Socialnämnden 256 tkr,
Kultur- och fritidsnämnden 100 tkr samt Kommunstyrelsen 56 tkr.
2. Fördelning av avsatta medel till nämnder, styrelser och utskott utförs enligt
arvodesberedningens förslag.
3. Ekonomiavdelningen i fortsättningen får i uppdrag att verkställa utfördelning av
medel till nämnder och styrelser från centralt anslag som är avsatta för
driftkonsekvenser av investeringar.
Sammanfattning
Medel för drift av avslutade investeringar finns budgeterade centralt. När
investeringar är utförda och driftkonsekvens kan beräknas fördelas medel ut till
nämnder och styrelser för att finansiera verksamhetens kapitalkostnad, hyra samt
övrig drift. I förslag till denna budgetjustering fördelas 412 tkr ut till nämnderna.
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut finns 9 000 tkr avsatta totalt till samtliga
nämnder, styrelser och utskott. Förslag till fördelning av dessa medel har tagits fram
av arvodesberedningen och ligger med i detta förslag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott, § 95 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Ramjustering 2018 - inklusive anteckningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§93

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i nämnder under
mandatperioden 2019-2022
2018/159
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fastställa antalet ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen, Socialnämnden,
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden enligt följande:






Kommunstyrelsens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Socialnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Barn- och utbildningsnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Kultur- och fritidsnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Samhällsbyggnadsnämnden sammansättning fastställs till 11 + 7.

2. Arbetsutskott inrättas i kommunstyrelsen och socialnämnden. Sammansättningen
fastställs till 5 + 5 med närvarorätt för ersättare vid behov.
3. Övriga nämnder kan inrätta särskilda beredningar vid behov.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska fastställa antalet ledamöter och ersättare under
mandatperioden 2019-2022.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 96 den 17 maj 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:
1. Fastställa antalet ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen, Socialnämnden,
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden enligt följande:






Justerandes sign

Kommunstyrelsens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Socialnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Barn- och utbildningsnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Kultur- och fritidsnämndens sammansättning fastställs till 11 + 7.
Samhällsbyggnadsnämnden sammansättning fastställs till 11 + 7.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
2. Arbetsutskott inrättas i kommunstyrelsen och socialnämnden. Sammansättningen
fastställs till 5 + 5 med närvarorätt för ersättare vid behov.
3. Övriga nämnder kan inrätta särskilda beredningar vid behov.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Filip
Gollungbergs (M) förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Filip Gollungbergs (M)
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Filip Gollungbergs (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
14 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M),
Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD),
Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Leif Göbel (S),
Rikard Larsson (S).
2 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§94

Begäran om ramjustering för volymökning i förskolan samt ökade
kostnader för skolskjuts
2018/158
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ramjustering för
volymökningar samt ökade kostnader för skolskjuts om totalt 5,4 mnkr för 2018.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande (S) reserverar sig skriftligt mot
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 2018-03-15 § 31 ansökt hos
kommunfullmäktige om en ramjustering på 5,4 mkr för 2018 avseende
volymökning inom förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för
skolskjutsar. Nämnden redovisar som grund för sin begäran ett ökat antal barn i
förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för skolskjutsar. Nämnden
redovisar vidare åtgärder som behöver vidtas om beslutad budget ligger fast.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 97 den 17 maj 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 31 den 15 mars 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Tjänsteutlåtande den 9 mars 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att bevilja ramjustering för volymökningar samt ökade kostnader för
skolskjuts om totalt 5,4 mnkr för 2018.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Björns Möllers (M)
förslag.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Björns Möllers (M)
förslag med tillägg att bevilja nämnden ramjustering för personalens
kompetensutveckling med 1,5 miljoner och 1,5 miljoner för att bibehålla
lärartätheten och därmed undvika större klasser i grundskolan. Totalt 3,0 miljoner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31

Beslutsgång
Ordförande frågar om Benny Anderssons (S) tilläggsförslag bifalls eller avslås och
finner att det avslås.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att tilläggsförslaget ska avslås.
Nej-röst för att tilläggsförslaget ska bifallas.
Omröstningsresultat
11 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M),
Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD),
Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Leif
Göbel (S), Rikard Larsson (S).
Benny Anderssons (S) tilläggsförslag avslås.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande (S) reserverar sig enligt följande:
”Socialdemokraterna reservera sig mot beslutet att nämnden tillskriver
kommunfullmäktige om utökad ram med 5,4 miljoner, och endast begär detta för
utökat antal barn inom förskolan och ökade kostnader för skolskjuts. Vi menar att
även besparingarna för minskad kompetensutveckling för pedagogerna -1,5 miljoner
och större klasser inom grundskolan -1,5 miljoner får så negativa följder för
verksamheten att nämnden borde tillskriva kommunfullmäktiga för en utökad ram så
att dessa besparingar inte genomförs. Vi konstaterar att den av majoriteteten antagna
detaljbudgeten som antogs i november innehöll en besparing på 5 miljoner inom
förskolan nu 4 månader senare finner majoriteten att man måste begära ytterligare
resurser till förskolan. Detta tyder på att man i tidigare beslut underfinansierat
förskolan.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§95

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg kvartal 1 2018
2018/223
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera till protokollet att information
om rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 1 2018 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och 9 § LSS.
Kommunen hade 1 ej verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS
att rapportera in. Beslutsdatum 2017-08-04.
Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9
LSS att rapportera in.
Fördelning över kön: 2 man.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 98 den 17 maj 2018,
Socialnämnden, § 85 den 25 april
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§96

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret
2017
2018/229
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret
2017.
2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2017.
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 2018-05-08 inkommit med verksamhetsberättelse,
bokslut och revisionsberättelse för 2017. Utsedd lekmannarevisor tillstyrker att
stiftelsens verksamhet godkänns och att stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsårets 2017.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 99 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§97

Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt ny
dataskyddsförordning (GDPR)
2018/207
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) görs följande tillägg i kultur- och
fritidsnämndens reglemente:
”Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.”
Barnkonventionen
Kultur- och fritidsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens reglemente ska kompletteras för att fullgöra ansvaret
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 101 den 17 maj 2018,
Kultur- och fritidsnämnden, § 48 den 23 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 17 april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§98

Revidering av valnämndens reglemente enligt ny
dataskyddsförordning (GDPR)
2018/226
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valnämndens reglemente
kompletteras med ”Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra
behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet”.

Barnkonventionen
Valnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande
personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver
valnämndens reglemente anpassas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 102 den 17 maj 2018,
Valnämnden, § 17 den 25 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 17 april 2018,
Valnämndens reglemente.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§99

Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst
2018/109
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på
förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
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 kommun beslutade enligt § 7 den 25 januari 2018 att ansöka om
medlemskap i Tolkförmedling Väst. Ett förslag till förbundsordning har arbetats
fram av förbundet dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa
till förbundets organisation. Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och
ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny
förbundsordning senast 2018-06-29. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från
2019-01-01.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 103 den 17 maj 2018,
Kommunfullmäktige, § 7 den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 27 februari 2018,
Förslag till förbundsordning,
Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning,
Följebrev: Beslut om ny förbundsordning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§100

Uppdatering av intern fördelningsnyckel av schablonersättningen
för nyanlända
2017/760
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdatera den interna
fördelningsnyckeln av schablonersättning för nyanlända enligt följande:
-

50 % Barn- och utbildningsnämnden
45 % Socialnämnden
5 % Kommunstyrelsen

Fördelningsnyckeln ska gälla från 2018-07-01.
Sammanfattning
Utifrån kommunens samlade nettokostnader för flyktingverksamheten i Tjörns
kommun fördelat på kommunens förvaltningar har ekonomiavdelningen arbetat
fram ett nytt förslag till fördelningsnyckel för schablonersättningar för nyanlända
tagits fram.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 75 den 19 april 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 159 den 21 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 mars 2018,
Tjänsteutlåtande den 17 december 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslår kommunfullmäktige
besluta att uppdatera den interna fördelningsnyckeln av schablonersättning för
nyanlända enligt följande:
-

50 % Barn- och utbildningsnämnden
45 % Socialnämnden
5 % Kommunstyrelsen

Fördelningsnyckeln ska gälla från 2018-07-01.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Filip Gollungbergs (M)
förslag med anledning av att kommunfullmäktiges beslut från januari 2015 fortsatt
ska gälla.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Filip Gollungbergs (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M),
Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD).
7 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§101

Försäljning av del av Rönnäng 1:539, Getryggen
2011/412
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att göra en översyn av
beslutsunderlaget samt komplettera med information om kommunens vision för
området.
Sammanfattning
2011 lämnade Lilla Getryggens Marina AB (Exploatören) in en intresseanmälan,
bilaga 1, om att köpa mark/vatten av Tjörns kommun. Det aktuella området uppges
vara ca 18500 kvm bestående till största delen av vatten samt en mindre del berg.
Området är i gällande detaljplan, i den del som avser vatten, utlagt som skyddsvärt
vattenområde och i den del som berör berg, utlagt som allmän plats Natur.
Exploatören har för avsikt att pröva möjligheten att genom ändring av detaljplanen
kunna exploatera området till hamnverksamhet för småbåtar.
2012-10-10 gav samhällsbyggnadsnämnden starttillstånd för planarbete omfattande
bland annat det område som exploatören önskar förvärva. Arbetet med detaljplanen
pausades under 2013 i väntan på framtagande av underlag för planering av
småbåtshamnar på Tjörn. Detta stod klart sommaren 2014 varpå detaljplanearbetet
återupptogs.
Fullmäktige beslutade 2016-10-20 att genomföra försäljning. Beslutet upphävdes av
förvaltningsrätten som ansåg att beslutet innebar att kommunen lämnat ett
individuellt riktat stöd till Lilla Getryggen Marina AB och Klädesholmen Seafood
då försäljningspriset understeg fastighetens marknadsvärde. En ny värdering har
därefter genomförts varpå ärendet lyfts på nytt. Kommunstyrelsen har att avgöra om
kommunen skall sälja mark och vatten samt till vilket pris.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 105 den 17 maj 2018,
Kommunfullmäktige, § 178 den 20 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Värdeutlåtande avseende Rönnäng 1:539, 2018-03-14,
Intresseanmälan köp av mark från Lilla Getryggens Marina AB, 2011-10-25,
Tjänsteutlåtande återuppstart av arbetet med detaljplan för marina, bostäder och
verksamheter norr om Stansvik Aröd detaljplan Rönnäng 1:65 m. fl, 2014-06-12,
Översiktskarta,
Kartskiss.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:10 – 17:18.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) och Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
återremittera ärendet för att göra en översyn av beslutsunderlaget samt komplettera
med information om kommunens vision för området.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå ärendet, det vill säga inte
genomföra försäljningen av området.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Benny Anderssons (S) och Björn
Möllers (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
15 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M),
Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD),
Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Leif Göbel (S),
Rikard Larsson (S), Thord Jansson (SD).
1 Nej-röst, Gert Kjellberg (TP).
Benny Anderssons (S) och Björn Möllers (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§102

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun
mandatperioden 2019-2022
2018/236
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun mandatperioden
2019-2022.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges arvodesberedning har inför ny mandatperiod gjort en översyn
av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda. Förslaget
utgår från den politiska organisationen som kommunfullmäktige fastställde
2018-05-17.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 106 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Arvodesberedningens förslag till arvodesbestämmelser, fasta arvoden samt
sammanträdesersättning för mandatperioden 2019-2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arvodesberedningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§103

Fördelning av budget 2018 avseende politikerkostnader
2018/195
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelning av
budget 2018 för politikerkostnader.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om en total budget för politikerkostnader om
9 Mkr. Arvodesberedningen har framtagit förslag till fördelning på nämndnivå och
översänt till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 107 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Protokoll från arvodesberedningens möte 2018-03-28 med bilaga budgetramar 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§104

Utökning av verksamhetsområde Höviksnäs
2018/160
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsområde
för vatten, spill- och dagvatten på fastighet Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30.
Barnkonventionen
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista
och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn.
Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det ge-nom
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.
Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30 är två pågående nybyggnationer som ansökt om
kommunalt VA. De blivande fastigheterna ligger precis intill befintligt VO.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 123 den 9 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 mars 2018,
Översiktskarta,
Fastighetsförteckning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§105

Utökning av verksamhetsområde Ällingseröd - Björholmsvägen
2011/545
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsområde
för vatten och spill på fastighet Kolleröd 1:57.
Barnkonventionen
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista
och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn.
Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.
Kolleröd 1:57 har ansökt om kommunalt VA. Fastigheten ligger precis intill
befintligt VO och befintlig VS-ledning korsar redan fastigheten.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 124 den 9 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 mars 2018,
Översiktskarta,
Fastighetsförteckning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M), Benny Halldin (S) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§106

Kommunstyrelsens delårsbokslut per april 2018
2018/235
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per april 2018.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse
presenteras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 135 den 23 maj 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 108 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delårsbokslut per april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna delårsbokslut per april
2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§107

Uppföljning av kvalitetsdeklarationer per april 2018
2018/231
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avrapporteringen av uppföljda kvalitetsdeklarationer.
Sammanfattning
Enligt beslutad rutin för hantering av kvalitetsdeklarationer i Tjörns kommun ska
samtliga kvalitetsdeklarationer följas upp och avrapporteras till kommunstyrelsen
två gånger per år i samband med delårsboksluten.
En sådan uppföljning har nu genomförts och avrapporteras härmed till
kommunstyrelsen. Merparten av de beslutade kvalitetsdeklarationerna i Tjörns
kommun uppfylls.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 110 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2018,
Sammanställning av beslutade kvalitetsdeklarationer och resultat från gjorda
uppföljningar för helår 2017 samt januari – april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§108

Beslut enligt 6 kap 1a § KL ang. de kommunala bolagens verksamhet
2017
2018/212
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB,
Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB har under 2017 varit förenliga med
de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
2. Förvaltningen ska utreda och återkoppla förutsättningarna för att uppfylla
kommunstyrelsens uppsiktsplikt vad gäller samtliga kommunala bolag.
Barnkonventionen
Beslutet berör inte barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen (2017:725, KL) pröva om
de kommunala bolagens verksamhet under föregående kalenderår har varit förenliga
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska
styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar att åstadkomma. De
kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten och tar sikte på vilka
kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.
Det är kommunstyrelsen som avgör hur uppsiktsplikten ska genomföras samt vilka
uppgifter och handlingar som ska ligga till grund för beslut enligt 6 kap 9 § KL.
Av protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor som löpande tillställts
kommunstyrelsen, information i samband med bokslutsdialogen, uppgifter från
revisionsberättelser samt årsredovisningar, bedömer förvaltningen att verksamheten
i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och
Tjörns Hamnar AB har varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna under 2017.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 109 den 17 maj 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2 maj 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut med tillägg att förvaltningen ska utreda och återkoppla förutsättningarna för att
uppfylla kommunstyrelsens uppsiktsplikt vad gäller samtliga kommunala bolag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§110

Yttrande i mål 5424-18 om laglighetsprövning avseende
delegationsbeslut anmält på kommunstyrelsen 2018-05-03
2018/136
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunen yttrar sig till förvaltningsrätten i Göteborg i mål om
laglighetsprövning (mål nr 5424-18) enligt upprättat förslag 2018-05-28.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
Reservation
Benny Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Magnus Gullbrandsson (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit
med någon till justeringstillfället.
Sammanfattning
Kommunchefen beslutade om ingående av avtal 2018-04-12 angående
servitutsupplåtelse för båtplats med en fastighetsägare på östra Klädesholmen
Kommunchefens beslut har överklagats av Gert Kjellberg m fl.
Förvaltningsrätten har i föreläggande begärt att kommunen svarar i målet, bilaga 1.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande, bilaga 2, där det framgår att
kommunen yrkar att överklagan i sin helhet samt begäran om verkställighetsförbud
avslås.
Förvaltningen föreslås att kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt
upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 maj 2018,
Föreläggande från förvaltningsrätten 2018-05-18,
Förslag till yttrande 2018-05-28.
Jäv
Gert Kjellberg (TP) och Ann-Britt Svedberg anmäler jäv och lämnar lokalen under
ärendets behandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Magnus Gullbrandsson (TP) och Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen
ska avslå förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) och
Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Björn Möllers (M) och Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Magnus Gullbrandssons (TP) förslag.
Omröstningsresultat
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M),
Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD).
7 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S), Magnus Gullbrandsson (TP),
Thord Jansson (SD).
Björn Möllers (M) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§111

Svar på revisionsrapport: Granskning av kontroll och hantering av
fordon
2018/150
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna åtgärder som planeras med
anledning av revisionens granskning av fordonshanteringen i Tjörns kommun.
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört
en granskning av styrning och kontroll avseende hanteringen av kommunens bilar.
Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en
tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen och användningen av kommunens
bilar.
I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till förbättringar.
Kommunstyrelsen har nu vidtagit åtgärder kopplat till dessa som till exempel
ansvarsfördelning samt en rad olika rutiner. Arbete med revidering av
fordonspolicyn kommer att göras i samarbete med de kommuner som ingår i det
kommunövergripande fordonsprojektet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 113 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2018,
Revisionsrapport: Granskning av kontroll och hantering av fordon.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§112

Begäran om entledigande från uppdraget som begravningsombud på
Tjörn
2018/176
Beslut
Kommunstyrelsen entledigar Inger Jensnäs från uppdraget som begravningsombud
på Tjörn.
Sammanfattning
Inger Jensnäs har begärt entledigande från uppdraget som begravningsombud på
Tjörn.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 111 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 5 april 2018.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§113

Förlängning av samarbetsprojektet KOLV
2018/224
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt ingå i samarbete med Förvaltningshögskolan,
Göteborgs Universitet för avtalsperioden 2019-2024 med en årlig kostnad av fyra
kronor per invånare som utbetalas 1 juli respektive år.
Sammanfattning
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet har i flera år haft övergripande
avtal tillsammans med kommuner och Västra Götalandsregionen för förstärkt
förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige.
Det nuvarande avtalet löper ut 2018 varför en förlängning är aktuell för perioden
2019-2024.
Ingående kommuners åtagande är att tillsammans under sex år fortsatt finansiera ett
projekt inom universitet avseende Förstärkt förvaltningsforskning och mer
kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige genom ett årligt bidrag till
universitetet om fyra kronor per invånare för kommunerna.
Summan utbetalas den 1 juli respektive år.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 114 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Avtal 2019-2024,
Avtal bilaga 1,
Avtal bilaga 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§114

Antagande av tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL)
2018/238
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tillämpningsanvisningar för
omställningsstöd och pension till förtroendevald (OPF-KL).
Barnkonventionen
Beslutet berör inte barn
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller
flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Tjörns kommunfullmäktige antog
bestämmelserna 2014-06-11. Ett behov av tillämpningsanvisningar har uppstått,
varpå arvodesberedningen har arbetat fram och berett frågan inför beslut i
kommunstyrelsen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 115 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018,
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL, Tjörns kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§116

Beslut om uppsägning av planavtal för Dunkavlemyren
2016/606
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Säga upp pågående detaljplaneavtal för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren.
2. Ny avtalspart blir mark- och exploateringsavdelningen.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon
till justeringstillfället.
Thord Jansson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista
och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-14 att uppdra
kommunstyrelsens förvaltning att inleda marktilldelningsprocess där man bjuder in
fler aktörer/parter att delta. Detta innebär att pågående detaljplanavtal med Tjörns
Bostads AB (TBAB) måste avslutas. Planarbetet föreslås fortsätta så som tänkt men
då med ny motpart mark- och exploateringsavdelningen. Fakturerat belopp ska
återbetalas till TBAB.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 113 den 9 maj 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 85 den 11 april 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 14 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 april 2018,
Detaljplanavtal daterat 2010-05-24.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:05 – 18:16.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD) och Benny Andersson (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska avslå förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Filip Gollungbergs (M) och
Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Filip Gollungbergs (M) och Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP), Thord Janssons (SD) och Benny Anderssons (S)
förslag.
Omröstningsresultat
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M),
Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M),
Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD).
7 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
Filip Gollungbergs (M) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande (S) reserverar sig enligt följande:
”Kommunens Bostadsbolag - TBAB - har haft planavtal för bostadsområdet
Dunkavlemyren i Skärhamn i närmare 10 år.
Bolaget har även för ägaren (moderbolaget/Tjörns kommun) årligen i olika
sammanhang informerat om att området är en väsentlig del av bolagets
långtidsprogram för bostadsbyggande.
Dunkavlemyren är väsentligt enligt ÖP och kommunens Strategiska
Bostadsbyggnadsprogram.
Bostadsbolaget har informerat ägarna om att bolaget på Dunkavlemyren ville bygga
en kombination av ägarlägenheter (att sälja) och hyreslägenheter. Ägarlägenheterna
var en följd av moderbolagets/kommunens krav på att bolaget ska ha en soliditet på
15 procent.
När snart detaljplanen är färdig för godkännande meddelar plötsligt KSAU (en
majoritet bestående av M och L) att man vill att kommunen bryter avtalet med
bolaget och överlåter avtalet till mark- och exploateringsavdelningen (under
kommunstyrelsen) för att bli föremål för markanvisning.
En totalt enig styrelse i Bostadsbolaget och VD tillskriver KSAU 2018-02-23 där
man undrar över varför ägaren vill säga upp avtalet plötsligt.
Justerandes sign
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En helt enig styrelse ser fullföljandet av bostadsbyggande där som viktigt för a)
bostadsbyggandet i Skärhamn och b) för bolagets ekonomiska situation.
Någon slags motivation till varför man vill bryta avtalet framkommer aldrig. Det gör
frågan svårare att förstå då:
 Bostadsbolaget bygger utan vinstmotiv.
 Bostadsbolaget handlar upp byggentreprenörer på den öppna marknaden.
 Bostadsbolaget har byggt flera hyresfastigheter med mycket konkurrenskraftiga
hyror på marknaden, senast i Kållekärr.
 Bostadsbolaget bygger först och främst hyreslägenheter som det enligt
Strategiska Bostadsbyggnadsprogrammet är brist på i tätorterna.
 Bostadsbolagets byggande hindrar inga andra aktörer att bygga bostäder oavsett
upplåtelseform - problemet är snarare att den privata marknaden mycket ensidigt
har byggt bostadsrätter.
Vi ser det som anmärkningsvärt att ägarna under närmare 10 år inte har några som
helst invändningar och sedan plötsligt ”fem i tolv” vill bryta ett ingånget avtal med
kommunens eget bostadsbolag. Utan några som helst sakskäl eller dialog med
bolagets styrelse.
Beslutet om markanvisning kommer med stor sannolikhet att fördröja byggnationen
på Dunkavlemyren med flera år. Och det är ”nu” som det behövs bostäder i
Skärhamn inte minst för att klara personalförsörjningen i kommunen.
Vi ser det som anmärkningsvärt att en majoritet bryter ingångna avtal med sitt eget
bolag och aktivt försvårar för bolaget att uppfylla de mål som ägaren satt för bolaget
och där Dunkavlemyren varit en viktig pusselbit.
Detta är så anmärkningsvärt att frågan bör prövas av kommunfullmäktige då den är
av betydande principiell vikt hur kommunen agerar som ägare vis a vi emot ett av
sina bolag”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-31
§117

Anmälan av delegeringsbeslut
2018/2
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de redovisade 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:
Beslut om medfinasiering i projektet "Socialt bostadsbyggande av och med
nyanlända, unga och äldre" samt villkor,
Yttrande rörande ansökan om tillstånd för genomförandet av Sillens dag,
Yttrande över ansökan om skyddsjakt inom detaljplanelagt område,
Undertecknat arrendeavtal,
Påskrivet delegationsbeslut – Tf kommunchef,
Undertecknad dispositionsrätt,
Tillförordnad kommunchef,
Tillförordnad kommunchef,
Undertecknat arrendeavtal, Sunna,
Personuppgiftsbiträdesavtal Willis AB,
Avropsförfrågan tekniska konsulter avseende Genomförande av detaljplaneprojekt,
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering,
Förlängning av avtal gällande fordonsadministration och telematik,
Avtal avseende vinterväghållning vår 2018,
Avrop ramavtal avseende transportbilar, lätt lastbil med flak,
Avrop ramavtal avseende transportbilar – handikappbuss,
Avrop ramavtal avseende transportbilar, pickup,
Avrop ramavtal avseende transportbilar, mindre skåpbil,
Förlängning av avtal gällande designsmycken och gratifikationer,
Avtal avseende tekniska konsulter – trafikutredare,
Avtal avseende tekniska konsulter – bullerutredare,
Avtal avseende tekniska konsulter – bullerutredare,
Avtal avseende banktjänster,
Förlängning av avtal gällande blommor, snittblommor/krukväxter och
samplanteringar till kommunens verksamheter,
Justerandes sign
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Förlängning av avtal mellan Tjörns kommun och Blomsterhavet gällande blommor,
snittblommor/krukväxter och samplanteringar till kommunens verksamheter,
Anläggningsarrende, Nötsäter 1:311,
Tf kommunchef:
Begäran om yttrande över ansökan om barnvagnsmarsch för allas rätt att överleva sin
graviditet och rätten till preventivmedel,
Tjörns kommuns yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för
mobil kaffeförsäljning vid scenen i Skärhamn (A241.173/2018).
Kommunstyrelsens ordförande:
Ordförandebeslut - borgerlig vigselförrättare,
Ordförandebeslut: Försäljning av del av Rönnäng 1:580 till Rönnäng 1:581,
Ordförandebeslut: Försäljning av del av Rönnäng 1:580 till Rönnäng 1:578.
Utskottsprotokoll:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-17.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-05-09.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-05-23

Justerandes sign
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Anmälan av bolagsprotokoll
2018/3
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 2018-05-17.
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2018-05-14.
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§119

Information från Företagarna Stenungsund och Tjörn
Beslut
Kommunstyrelsens noterar informationen.
Sammanfattning
Lars Grenhage från Företagarna Stenungsund och Tjörn informerar
kommunstyrelsen om en framtagen bok om soloföretagare som innehåller exempel
från samtliga kommuner inom Västra Götaland.
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§120

Redovisning av nämndernas arbete med HBTQ-frågor
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av information från samtliga nämnder samt miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet om hur man arbetar med HBTQ-frågor i
verksamheterna.
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Försäljning av del av Rönnäng 1:580
2018/269
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka föreslagen försäljning av del av Rönnäng
1:580 till Rönnäng 1:668.
Sammanfattning
Ärendet avser försäljning av del av Rönnäng 1:580 till Rönnäng 1:668.
Vattenområdet ägs av Tjörns Hamnar AB. Köpet överstiger 12m vilket gör att
ärendet skall tas upp till Kommunstyrelsen.
Bolaget ser positivt på en försäljning med hänvisning till att gällande policy visar på
att man kan försälja vattnet ifråga och att det innebär en intäkt till bolaget samtidigt
som det inte äventyrar någon framtida utveckling av området.
Tidigare beslut
Tjörns Hamnar AB, § 83 den 12 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 31 maj 2018,
Kartbilaga Rönnäng 1:580.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
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§122

Begäran om investeringsmedel avseende inventariebehov vid
Rönnängs skola och Bleketskolan
2018/270
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett
investeringsanslag på 2 mkr för inventarieanskaffning till Bleket- och
Rönnängsskolan.
Finansiering sker genom investeringsbudgetens anslag för oförutsett.
Sammanfattning
Delar av Bleketskolans byggnader (byggnad B och C) är utdömda varför
anpassning av investeringar i form av inventarier till modulerna – samt anpassning
av befintliga lokaler är nödvändiga för att bedriva fullgod undervisning.
Rönnängs skola är sanerad och renoverad utifrån dess problem med lukt av
klorfenol. När den åter tas i bruk från och med höstterminen 2018 måste
återanskaffning ske av inventarier för elever och personal.
Barn- och utbildningsnämnden begär i beslut 2018 § 72 ett inventarieanslag på
2 mkr för att täcka behovet på grund av lokalsituationen vid Rönnängs skola och
Bleketskolan.
Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden, § 72 den 24 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 maj 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
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