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Plats och tid

Renova, Sävenäs, kl. 15.00 – 17.30

Beslutande

Martin Johansen (FP) ordförande
Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande
Lars Thorsson (M)
Yvonne Andersson (M)
Rosita Runegrund (KD)
Gösta Andersson (SB)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande
Gunilla Nordberg (S)
Benny Halldin (S)
Robert Johansson (MP)
Anders Wernesten (FP) tjg ers
Claes Jansson (S) tjg ers

Övriga närvarande

Håkan Bergstam (M) ej tjg ers
Anders G Högmark (M) ej tjg ers
Nils Lackfors (S) ej tjg ers
Azar Hedemalm (MP) ej tjg ers

Utses att justera

Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2011-11-14

Paragrafer

200-222

Underskrifter

Bo Svensson, kommunchef
Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Sekreterare

__________________________________________________________________
Annika Funkqvist

Ordförande

__________________________________________________________________
Martin Johansen (FP)

Justerare

__________________________________________________________________
Benny Andersson (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-10

Datum för
anslagets uppsättande

2011-11-15

Datum för
anslagets nedtagande

2011-12-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 201

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
Dagordningen fastställs med följande ändring och tillägg:
Ändring
9.
Utgår
Tillägg
23. Yttrande över ansökan från Wallhamn AB om kameraövervakning.
24. Fråga om undantag från kommunens sjöbodsregler avseende del av
Stora Dyrön 1:175 för bod nr 32.
25. Fråga om rutiner för möten mellan politiker och tjänstemän i verksamheterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 202
Dnr. 2011/138-346

Svar på motion om vatten- och avloppsverksamheten i Tjörns
kommun
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens interna
dokument från 2010-05-19 finns en beräknad investeringsvolym på över 453
miljoner kronor upptagna för åren 2010-2015.
Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora akuta problem. Avbrott i
vattenleveranser har bara den senaste tiden bl a drabbat Åstol och Skärhamn.
Sydvästra Tjörn har dessutom tidigare haft en längre period med otjänligt vatten.
Sammantaget pekar dessa problem på ett stort och växande underhållsbehov av det
befintliga nätet.
För att finansiera framtida behov har majoriteten beslutat om en höjning av VAtaxorna med 10 % årligen under ett antal år. VA-taxan kommer 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. Inte minst senaste tidens information, i media, om
omprövning av reningsverket i Rönnäng och diskussioner och VA-samarbete med
grannkommuner (färskvatten från Göta älv) torde kräva en radikal omprövning.
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 målet om 25 000 invånare på Tjörn till år 2020 ska
revideras till kommunens nuvarande mål om högst 19 000 invånare år 2020. 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 202
Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2011-2015
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 2011.
Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara
kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.
Förslag har dykt upp att vi ska överföra 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.
Samtidigt ställer sig VA-kollektivet frågande till de internräntorna som belastar dem
för sina investeringar.
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 ett speciellt VA-utskott inrättas för att under Samhällsbyggnadsnämnden
hantera VA-frågorna.
att detta nya utskott får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
framtida underhållsbehov.
att detta nya utskott får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
investeringsbehov.
att se över de senaste årens drift och kapitalkostnader för att se om VAverksamheten är baserat på principen om självkostnad.
att 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.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-28, § 46 att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar 2011-08-31, § 250
Yrkanden
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Halldin (S) yrkar återremiss då svaret inte stämmer överens med det som
efterfrågats.

Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Anders Wernestens (FP) yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 202
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens investeringsplanering, inriktning på
underhållsarbete samt pågående arbete med en reviderad va-taxa anses motionen
besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 203
Dnr. 2011/356-282

Svar på motion om förslag till lokal för Oceanum
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Socialdemokraterna på Tjörn anser att Trans Atlantics fd. huvudkontor i Södra
hamnen är den mest intressanta näringslivspolitiska fastigheten på Tjörn.
Vi har sedan några år tillbaka följt frågan om ett ev. förverkligande av Oceanum med
stort intresse. Vi har även i debatten politiskt stöttat projektet då förverkligandet
troligen skulle bli den enskilt största näringspolitiska satsningen på årtionden framåt.
Nu har vi chansen att visa att vi tror på projektet och dess kommande betydelse för
kommunen genom att ta kontakter och initiativ med ägarna av fastigheten samt med
Oceanums styrelse med landshövding Lars Bäckström som ordförande.
Med ovan beskrivning och bakgrund yrkar socialdemokraterna på
- att kommunen via kommunalrådet skyndsamt ta föreslagna kontakter.
- att kalla de politiska partierna för att hitta samförstånd i frågan.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-22, § 109 att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Styrgruppen för Oceanums remissvar 2011-10-05.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens intention.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Bo Bertelsens (M) med fleras yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) med fleras yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 203
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt liggande förslag.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Då intresset, från föreningen Oceanum – Sjöfartens Värld, att förverkliga Oceanum
anses ha minskat samt att inget annat förslag till lokalisering av Oceanum framförts
av föreningen anses motionen besvarad.
Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S) och Claes Jansson
(S) reserverar sig till förmån för Benny Anderssons (S) yrkande.
Robert Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 204
Dnr. 2011/206-714

Svar på motion om inrättande av resurspool inom
barnomsorgen
Ärendebeskrivning
Nils Lackfors (S) har lämnat in en motion med följande lydelse:
”Under 2010 gjordes en besparing inom barnomsorgen som har fått negativa
konsekvenser för förskolorna inom kommunen. Besparingen motsvarade ca 18
förskollärartjänster. Antalet inskrivna barn har i många förskolor ökat. Kvalitén har
påverkats negativt.
Förslag:
Inom förskolan införs en resurspool för att förbättra kvalitén i verksamheten vid
personalens korttidsfrånvaro. Tolv speciella förskolärartjänster inrättas som vid
behov kan arbeta på förskolor där korttidsvakanser uppstår de dagar de inte arbetar
på sin ordinarie förskola. Förskolans ram behöver höjas med 1.5 miljoner på
helårsbas och en kostnad på 0.5 miljoner är beräknad för perioden 2011-09-01 till
2011-12-31. Delfinansieras via minskat behov av timvikarier.


Att en resurspool inrättas skyndsamt med målet att den kan sättas in i
verksamheten senast 2011-09-01.



Att ett kommunfullmäktige anslår 0.5 miljoner extra till Barn- och
utbildningsnämnden för 2011.



Att motionen behandlas skyndsamt.”

Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämndens remissvar 2011-10-20, § 64.
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Andersson (S) bifall till motionens att-satser.
Robert Johansson (MP) instämmer i Benny Anderssons (S) yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 204
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens remissvar att en funktion/system
som heter ”Vikariebanken” redan finns inom förvaltningen anses motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 205
Dnr. 2011/395-041

Fastställande av skattesats för 2012
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska besluta om skattesats för kommande år före november
månads utgång.
I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut
om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i
Västra Götalands län. Ägarrådet och Västkom har tagit fram ett underlag för
beräkning av konsekvenserna av en skatteväxling med 43 öre som beslutades av
kommunfullmäktige, 2011-04-28, § 57.
Beslutet innebär att nuvarande skattesats på 21,64 kr sänks med 43 öre till 21,21 kr.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Skattesatsen för 2012 skall vara 21,21 kr som en följd av skatteväxlingen med 0,43
öre avseende nytt huvudmannaskap för kollektivtrafiken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 206
Dnr. 2011/397-042

Månadsrapport per den 2011-09-30 samt helårsprognos 2011
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning till och med september samt
en helårsprognos för år 2011.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och budgetekonom/controller Mats Berntssons
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-10-14.
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall liggande förslag.
Benny Halldin (S) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att en utredning görs
av kommunchefen i syfte att klargöra hur kommunens tjänstemän agerat kring
Klädesholmens skola. Detta i syfte att klargöra om de politiska intentionerna
omvandlats till praktiskt arbete. Avrapportering görs på nästa kommunstyrelsesammanträde.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
Månadsrapport per den 2011-09-30 godkänns.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta
1. Månadsuppföljning per den 2011-09-30 samt helårsprognos för 2011
noteras.

Justerandes sign

2.

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

3.

Fullmäktiges beslut om verksamheternas mål och inriktning beaktas.

Utdragsbestyrkande
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KS § 207
Dnr. 2011/222-450

Antagande av reviderad avfallstaxa
Ärendebeskrivning
På grund av nya regionala och lokala mål som beskrivs i förslaget till ny
renhållningsordning 2011 och för att leva upp till dessa har förslag på ny taxa som är
anpassad till dessa tagits fram.
De huvudsakliga skillnaderna från nu gällande taxa är:
1. Fritidsabonnemangen har tagits bort pga liten kostnadsskillnad mellan fritidoch helårsabonnemang. Dessutom bör fritidsboende som vistas här andra delar
av året än sommaren ha hämtningsmöjlighet.
2. Antalet valbara tjänster har reducerats enligt tidigare inriktningsbeslut från
samhällsbyggnadsnämnden.
3. Fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial införs som ett valbart
alternativ.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-18, § 181.
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-01, § 129.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-16, § 105 att som en konsekvens av att ärendet
rörande ”antagande av reviderad renhållningsordning” återremitterats utgår detta
ärende.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 141 - återremiss för att särredovisa taxan
avseende avfallskollektivet respektive förpackningsindustrin (minoritetsåterremiss).
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.
Avfallstaxa för Tjörns kommun antas.
2.

Justerandes sign

Taxan gäller från och med 2012-03-01.

Utdragsbestyrkande
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KS § 208
Dnr. 2009/262-370

Yttrande över ansökan enligt miljöbalken om att få uppföra tre
vindkraftverk på fastigheterna Olsby 2:18 och Tyfta 2:4
Ärendebeskrivning
Wallhamnbolagen AB har ansökt om tillstånd för att uppföra och driva tre
vindkraftverk på fastigheterna Olsby 2:18 och Tyfta 2:4. Kommunfullmäktige har
den 11 februari 2010 (KF § 18) yttrat sig i ärendet och samhällsbyggnadsnämnden
har behandlat ansökan den 27 april 2011 (SBN § 121).
Länsstyrelsen har den 9 juni 2011 begärt att kommunen förtydligar om
kommunfullmäktiges beslut från den 11 februari 2010 (KF § 18) utgör ett
tillstyrkande av vindkraftsetablering enligt 16 kap 4 § miljöbalken samt hur lydelsen
i fullmäktiges beslut ska uppfattas, bilaga 4. Enligt miljöbalken får tillstånd för
vindkraft endast ges om kommunen tillstyrker att anläggningen uppförs.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulic’ gemensamma
tjänsteutlåtanden daterade 2011-08-26 och 2011-09-27.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-09-08, § 156.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-22, § 121 - återremiss för att genomföra en
utredning som generellt belyser eventuella konsekvenser på framtida ansökningar.
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-13, § 182.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 138 - återremiss för avstämning med
kommande översikts/vindbruksplan (minoritetsåterremiss).
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Benny Andersson (S) yrkar återremiss för avstämning med kommande
översikts/vindbruksplan.
Robert Johansson (MP) instämmer i Benny Anderssons (S) yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 208
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) med fleras yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt liggande förslag.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Tjörns kommun tillstyrker enligt 16 kap 4 § miljöbalken Wallhamnbolagen
AB:s ansökan om uppförande och drift av två vindkraftverk, med en navhöjd
om max 70 meter, på fastigheten Tyfta 2:4.
Vindkraftsetablering på Olsby 2:18 avstyrks
2.

Detta yttrande ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2010-02-11,
KF § 18.

Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S)
och Robert Johansson (MP) reserverar sig till förmån för Benny Anderssons (S)
yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 209
2011/352-046

Ställningstagande beträffande Renova AB:s förvärv av aktier i
Stenungsunds Renhållnings AB (SRAB)
Ärendebeskrivning
Renova AB äger 1/3 av Stenungsunds Renhållnings AB och har för avsikt att
förvärva resterande aktier i bolaget. Enligt Renovas ägardirektiv ska beslut av
principiell beskaffenhet föregås av ställningstagande av respektive ägarkommun.
Renova AB har i framställan daterad 2011-09-09 efterfrågat kommunens
ställningstagande beträffande förvärv av utestående aktier i Stenungsunds
Renhållnings AB (SRAB). Motivet till att förvärva aktierna är att uppnå ett
helägande av SRAB och därmed stärka sin position i Stenungsund och Tjörn i syfte
att bibehålla sin konkurrenskraft och utveckla sin verksamhet i regionen.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić tjänsteutlåtande den
2011-09-29.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-13, § 187 att bordlägga ärendet och behandla det
nästa kommunstyrelsesammanträde.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar återremiss i avvaktan på Renova AB:s ägarråd i december
2011.
Kommunstyrelsen beslutar:
Ärendet återremitteras i avvaktan på Renova AB:s ägarråd i december 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 210
Dnr. 2011/400-041

Antagande av kommunstyrelsens budget 2012
Ärendebeskrivning
Budgetbeslut fattat av kommunfullmäktige innehåller uppdrag till kommunstyrelsen.
Därutöver har kommunfullmäktige gett generella uppdrag till samtliga nämnder samt
att kommunstyrelsen har övriga prioriterade mål. Kommunstyrelsens
budgetdokument redogör för hur uppdragen och målen ska uppfyllas.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande 2011-10-19.
Yrkanden
Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall med följande tillägg under rubriken som rör
arbetet i enlighet med barnkonventionen: ”En utbildning för förtroendevalda och
allmänhet ska genomföras.”
Lars Thorsson (M) instämmer i Rosita Runegrunds (KD) yrkande.
Benny Andersson (S) yrkar i enlighet med förslag till mål i Socialdemokraternas och
Miljöpartiets gemensamma budgetförslag för 2012.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Rosita Runegrunds (KD) med fleras yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsens budgetdokument år 2012 antas.
Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S)
och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation.
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Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 210 1 (3)

Reservation angående antagande av kommunstyrelsens budget 2012
(Diarienr: 2011/400-041, ärende 13 på dagordningen den 10 november 2011)

Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för de verksamhets- och inriktningsmål samt de
prioriteringar som vi presenterade i vårt gemensamma budgetalternativ vid Kommunfullmäktige den 15 juni 2011.

Vi vill särskilt understryka behovet av att förbättra och ta fram oberoende verktyg för:




kvalitetssäkring
leverantörskontroll
tydligare och mätbara verksamhets- och produktionsmål därtill relevanta nyckeltal

Detta för att säkerställa att varje skattekrona används rätt och effektivt samt för att måluppfyllelse löpande ska kunnas
utvärderas.

Vi vill också uppmärksamma tre viktiga punkter i detaljbudgeten:
1. Inriktningsmål för en utvecklande personalpolitik!
Tjörns kommun är med över 1 000 anställda den i särklass största arbetsgivaren inom kommunens gränser.
Vi vill understryka värdet av kontinuerlig dialog och samråd med medborgare, brukare, föreningsliv och
intresseorganisationer kring verksamheten. På samma sätt är en öppen och förtroendefull samverkan med de
anställda och deras organisationer en viktig del för att förbättra och utveckla verksamheterna.
Heltid en rättighet, deltid en möjlighet ska gälla alla kommunanställda. Målet är att kommunen inte ska ha någon
anställd som inte är anställd i önskad omfattning.
I kommunen ska finnas anställnings- men inte befattningsgaranti. För mycket tim- och deltidssysselsättning kostar för
mycket och skapar oro för de anställda som inte kan bygga ett tryggt liv med framtidstro för sig och de sina.
Deltiderna ska radikalt minska inom främst sociala sektorn men också inom skolan. Detta är strategiskt prioriterat
inom all personalpolitik inklusive bolagens verksamheter.
Kommunen ska som arbetsgivare prioritera en medveten höjning av lönerna för de med låg lön. Kommunen ska vara
ett föredöme när det gäller jämställdhetsarbete, folkhälsa och att motarbeta utanförskap på arbetsmarknaden. Detta
ska kvalitetssäkras i organisationen.
Uppdrag
 Det personalpolitiska arbetet måste förstärkas och en policy ska arbetas fram
 Arbetsmarknadsenheten återupprättas med placering inom Wallhamnbolagen för samordningsvinster.
Kostnaden finansieras genom minskning av försörjningsstöd.
 Kommunstyrelsen ska ansvara för att alla de tjörnungdomar som önskar feriejobb ska kunna beredas detta
som ett led i att intressera ungdomar för den kommunala världen för framtida yrkesval.
2. Inriktningsmål för att effektivisera ekonomihanteringen
Det är av strategisk och demokratisk vikt att utveckla metoder för ekonomistyrning som är överblickbara, tydliga
och lättkommunicerade. Kommunstyrelsens roll som aktivt deltagande i ekonomistyrningen måste också
utvecklas och förstärkas.
Arbetet med att effektivisera ekonomihanteringen i hela koncernen ska prioriteras 2012. Målet bör bl a vara att
genomföra E-fakturering, minska antalet fakturor som ska hanteras samt se över avtal och rutiner inom hela
koncernen.
Justerandes sign
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Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 210 2 (3)






Ekonomihanteringen ska minska sina totala kostnader med minst 10 procent.
Antalet fakturor och leverantörer som hanteras i kommunen och bolagen bör minska med minst 30 procent
jmf med 2010 före 2013.
Antalet leverantörer bör minskas med minst 25 procent jmf med 2010.
Ekonomiavdelningen bör till kommunstyrelsen redovisa förslag innebärande samordning inom SOLTAK av
ekonomifunktioner som sparar minst 10 % av totalkostnaderna.
Vi vill att när väl en investering prövats och godkänts ska den också snarast och effektivt utföras då denna
plan rimligen bygger på en noga analyserad och behovsanpassad uppskattning. Koncernen Tjörns totala
investeringsvolym 2010-2015 ligger på närmare 900 miljoner varav VA nu står för ungefär hälften. Det finns
en historia där beslutade investeringsmål inte uppnås enligt tabellen nedan. Delårsrapporterna hittills under
2011 visar på samma trend.
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Budget *
114,0
67,0
114,0
116,0
258,0
147,5
175,6
274,3

Utfall /%
68,2
32,4
69,7
32,8
46,7
80,8
85,6

Budgetföljsamhet /%
60
48
61
28
18
55
49
?

*Skattefinansierade, avgiftsfinansierade, exploateringar, investeringar i Bostadsbolaget.

År
Uppdrag
 Kommunstyrelsen ska, inte minst mot bakgrund av anspänningen på soliditeten, ägna investeringsbudgeten
större uppmärksamhet för att uppnå balans.
 Att vidga investeringsbegreppet till att också innefatta en prövning om en nyinvestering kan ersätta
orationella eller kostsamma äldre lokallösningar. Alternativkostnad ska redovisas i sådana fall.
 Som ett led i ekonomistyrningen och som ett stöd för verksamheterna inrättas en ny tjänst som
investeringscontroller/koordinator med uppgiften att; dels för varje investering som av nämnd förs fram till
KS för slutprövning och beslutsfattande (i samband med budget) proaktivt prövar samordningsmöjligheter
med andra kommunala verksamheter, bolag, region eller privata intressen. Detta gäller speciellt om det
handlar om byggnationer. Men det kan också vara annan form av synergieffekter, dels efter beslut i KF
(budget) svara för samordningsfunktioner fram till genomförande.
 Investeringscontrollen/koordinatorn ska arbeta aktivt tillsammans med lokalsamordnaren. Anledningen är
att vi bedömer att tiden är förbi där kommunen ensam bygger stora och dyra lokaler utan att pröva
samordningen för ett bättre och flexiblare lokalutnyttjande samt samordningsvinster avseende
exploateringskostnader och andra synergieffekter.
3. Inriktningsmål för en ansvarsfull bostadspolitik
Tjörn har ett dilemma med en stagnerande befolkningsutveckling. Den måste brytas genom en aktiv bostadspolitik
där hyresrätterna prioriteras. På Tjörn finns idag drygt 6 350 bostäder varav ca 5 600 småhus (89 %) och ca 700
lägenheter (11 %) i flerbostadshus. Därutöver finns 4 000 fritidshus varav vart femte utnyttjas för åretruntboende.
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Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 210 3 (3)
Uppdrag
 Kommunstyrelsen ska uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag för
Bostadsbyggnadsprogram för 2012-2014 med hänsyn till översiktplanen och andra beslut. Detta förslag
föreläggs sedan till kommunfullmäktige, vilket ska återredovisas en gång per år i kommunfullmäktige tills
behovet av bostadsbyggande uppfylls. Programmet ska prioritera detaljplaner som ger minst en tredjedels
hyresrätter i varje ny detaljplan.
 Vi vill ha en varsam och balanserad befolkningstillväxt. Målet är 140 bostäder om året där var tredje ska vara
hyresrätter. Det ger en möjlig befolkningsutveckling mot runt 18 000 invånare 2020.
 Bostadsbyggandet ska främst ske i våra befintliga samhällen genom kompletterande bebyggelse. Detta är
viktigt för att också samhällsservice (barnomsorg, skola, kollektivtrafik, hemtjänst, fritidsverksamheter mm)
ska kunna upprätthållas på en bra och jämn nivå.
 Samtidigt ska utomplansbyggandet växlas ner till en mer normal nivå.
 För att ge valfrihet i boendet och förverkliga ett praktiskt bostadsbyggande i våra samhällen krävs ett ökat
kommunalt bostadsbyggande via Bostadsbolaget. Vi ser gärna att Bostadsbolaget och privata aktörer
samverkar kring exploateringar. Här har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar.
 Av klimat-, miljö- och energiskäl måste vi ställa högre krav på nya bostadsområden och byggandet.
 Vi ska ha en så bra kollektivtrafik och pendelparkeringar att fler kan avstå bil för arbetsresor.
 Vi ska också ha en långsiktig VA-försörjning av nybyggnationen, det står högt upp på prioriteringslistan.
Genom att snabbare kunna få fram planer och ge besked, minska byråkrati utan att krocka med
lagstiftningen, underlättar vi byggandet.
 Vi kan också ge Bostadsbolaget exploateringsansvar för hela områden som exempelvis gjorts för
Dunkavlemyren för att uppnå kostnads- och tidsfördelar vid en exploatering.
 Kommunen ska inom sina ramar aktivt främja utvecklingsmöjligheter i samhällena i våra olika kommundelar
– då vi vill att hela Tjörn ska leva! Här vill vi att kommunen i sitt byggande mer söker samexploatera med
andra intressenter för att få bättre och billigare totallösningar. Exempel på det är vårt förslag till exploatering
av nya bostäder och Kustskolan i Rönnäng.
 Kommunfullmäktige har utifrån ett gammalt socialdemokratiskt initiativ beslutat om ett
Lokalförsörjningsprogram och att det ska finnas ett lokalförsörjningsutskott. En särskild samordnartjänst har
också inrättats. Det är ett bra steg för att öka framförhållningen och effektiviseringen när det gäller
kommunens verksamhetslokaler. Men det krävs också ett konkret Bostadsbyggnadsprogram som årligen
revideras utifrån godkända detaljplaner och beviljade bygglov.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kommunstyrelsen
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KS § 211
Dnr. 2011/319-048

Antagande Riktlinjer för kravverksamheten
Ärendebeskrivning
Riktlinjer för hantering av kommunens kravhantering uppdaterades senast 1997-0213 och behöver anpassas till dagens behov.
Målet med kravverksamheten är att Tjörns kommun ska få betalt för de varor och
tjänster som levereras. En effektiv kravverksamhet innebär lägre kostnader för våra
kunder. De nya riktlinjerna underlättar att kunna genomföra en snabbare process.
Ett utomstående inkassoföretag kommer att användas för att nyttja en större
kompetens inom den lagstiftning som rör inkassoverksamhet.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till liggande förslag.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Riktlinjer för kravverksamheten antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-10

22 [37]

KS § 212
Dnr. 2011/417-601

Inriktningsbeslut avseende datorer i undervisningen
Ärendebeskrivning
Majoriteten har gett IT-chef i uppdrag att, tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen, ta fram ett förslag på hur IT-utvecklingen ska se ut de
kommande åren.
IT som pedagogiskt verktyg i skolan har förändrats de senaste åren. Från att i många
fall ha 3-4 datorer per klassrum satsar allt fler kommuner på smartboards, projektorer
och att utöka datortätheten.
Tjörn står inför ett vägval för IT-stödet där den befintliga tekniklösningen behöver
ses över, förbättras och till stora delar bytas ut.
Syftet med detta ärende är att peka ut riktningen för IT-satsningen i skolan de
kommande åren. I den satsningen ingår kompletteringar för IT-infrastruktur,
ytterligare förbättringar av datortätheten samt att satsningen ska harmoniera med det
IT-plattformsprojekt som pågår för kommunen som helhet under 2012.
Åtgärderna som föreslås kan delas in i 4 etapper där man börjar med det arbete som
behöver göras på kort sikt för att steg för steg till slut nå delmålet att skolan ska vara
en del i den nya IT-plattformen som ska ersätta befintlig under sommaren/hösten
2012.
Etapp 1
Komplettering och byte av bärbara datorer i Bleket- respektive Häggvallskolan
baserat på det kvarvarande beloppet i årets investeringsbudget. Åtgärden innebär att
vi, enligt mätmodell som används i övriga kommuner, kommer upp till ca 5 elever
per dator på nämnda skolor.
Ekonomi: Kvarvarande medel på årets investeringsbudget används och
kapitalkostnaden belastar skolans ordinarie budgetram.
Etapp 2
Prio 1. Komplettera IT-infrastrukturen med accesspunkter i Bleket- respektive
Häggvallskolan.
Prio 2. Komplettera övriga grundskolor samt UCT med accesspunkter.
En del av arbetet (prio 1) kan påbörjas i år men majoriteten av det hamnar under
2012.
Ekonomi: Arbetet utförs på utökad investeringsbudget 2012.
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Forts. KS § 212
Etapp 3
Vi arbetar med ytterligare datorförtätning samt att komplettera med andra digitala
resurser såsom exempelvis projektorer och läsplattor under 2012.
Vi följer också upp högstadiesatsningen genom att uppnå målet 5 elever per digitalt
verktyg i genomsnitt för alla skolor.
Vi vill skapa möjligheter för användning av olika digitala verktyg i arbetet. I den ITplattform som ska lanseras 2012 arbetar vi mot att mjukvarorna ska fungera på flera
olika typer av verktyg.
Ett annat mål är att det ska vara enkelt för exempelvis elever att använda egna
verktyg i den trådlösa infrastrukturen.
Ekonomi: Utökad investeringsbudget under 2012-2013 används. Total kostnad för
etappen fastställs innan årsskiftet.
Etapp 4
Projekt plattform 2012 som ingår i 24-timmarsprojektet från beslut i
kommunfullmäktige 2008.
Kravspecifikationsarbete pågår under 2011 och installation ska genomföras under
2012.
Komplettering av datortätheten i skolan fortsätter. Målet 3 elever per digitalt verktyg
ska uppnås under våren 2013.
Ekonomi: Kvarvarande investeringsmedel för projektet IT-plattform används under
2012. Budget fastställs innan årsskiftet.
Kapitalkostnaden för projektet ska, enligt tidigare beslut, belasta burkpriset som höjs
från 2013.
Budgetramarna för skolan ses över inför 2013 för att säkerställa att ITinvesteringarnas kapitalkostnader under 2012 och 2013 täcks de kommande åren.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag med ändringen under ”etapp 3” –
där andra meningen föreslås få följande lydelse ”Högstadiesatsningen följs upp med
att målet är tre elever per digitalt verktyg på högstadieskolorna. I övriga skolor på
Tjörn är målet fem elever per digitalt verktyg.”
Benny Andersson (S) yrkar att kommunen skyndsamt anpassar datorer samt adekvat
infrastruktur för undervisning enligt ”Stenungsundsmodellen” dock senast till
terminsstart hösten 2012.
Robert Johansson (MP) instämmer i Benny Anderssons yrkande.
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Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Bo Bertelsens yrkande.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen beslutar
Inriktningen för det fortsatta arbetet med IT i undervisningen antas enligt
förvaltningschef barn och utbildnings och IT-chefens förslag daterat 2011-10-25
med ändringen under ”etapp 3” – där andra meningen får följande lydelse
”Högstadiesatsningen följs upp med att målet är tre elever per digitalt verktyg på
högstadieskolorna. I övriga skolor på Tjörn är målet fem elever per digitalt verktyg.”
Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S)
och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation.
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Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 212

Reservation angående inriktningsbeslut avseende datorer i undervisning
(Diarienr: 2011/417-601, ärende 15 på dagordningen den 10 november 2011)

Socialdemokraterna och miljöpartiet har de två senaste åren i sitt budgetdokument avsatt medel för en
uppgradering av datorer i undervisningen i Tjörns skolor. Modellen som vi förespråkat har bl.a.
antagits av Stenungsunds kommun och innebär i korthet att alla elever från år 6 - 9 har och ansvarar
för en egen dator.
I den kommande läroplanen, lgr 11, förutsätts att eleverna har tillgång till datorer i undervisningen. Vi
anser i första hand att elever som har läs och svårighet ska få tillgång till läromedel som de behöver och
andra hand vill vi att våra elever från Tjörn ska kunna ha samma förutsättningar som sina kamrater i
kranskommuner som Stenungsund. Detta underlättar även för personalen på Tjörnsskolor att kunna
förverkliga läroplanens uppsatta mål.
Majoritetens förslag är därför ej acceptabelt då ska tre elever, på skoltid, får dela på en dator.
Vårt yrkande är att senast skolstart hösten 2012 införa den så kallade ”Stenungsundsmodellen” dvs.
varje elev har sin egen dator eller annan av skolan bestämt hjälpmedel för att främja lika villkor för
elevernas utveckling.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kommunstyrelsen
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KS § 213
Dnr. 2011/404-761

Återrapportering Drogförebyggande medel 2011
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun beviljades den 18 juni 2010, 70 000 kr av Länsstyrelsen
Västra Götaland för ”förebyggande insatser inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksområdet”. Med stöd av beviljade medel har olika utbildningsinsatser
genomförts med målet att:





utveckla konceptet kring tjejgrupper vid högstadiet
utveckla föräldramötena och droginformationen vid våra högstadieskolor
ge MinMias personal kompetens att arbeta med haschprogrammet
utveckla lärares och skolledningens kompetens att arbeta med attityder och
värderingar

Medel har även använts till att ge personal inom socialtjänsten och barn- och
utbildningsförvaltningen kompetens att arbeta utifrån metoden motiverande samtal.
För att erhålla bidragets sista tredjedel ska Tjörns kommun återkomma med en
rapportering, där det dokumenteras vilka insatser som genomförts samt redovisa hur
de beviljade medlen använts. Återrapporteringen ska godkännas av
kommunstyrelsen.
Tjänsteutlåtande
Räddningschef Carl-Ian Bissmarks och folkhälsosamordnare Johan Sjöholms
gemensamma tjänsteutlåtande 2011-10-18.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Rapporten Återrapportering drogförebyggande medel 2011godkänns.
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KS § 214
Dnr. 2011/413-041

Delårsrapport per den 2011-08-31 för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Ärendebeskrivning
Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund (SOF) mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med
lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av
rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård och kommun/er.
Samordningsförbundet omfattar geografiskt fyra kommuner; Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn.
Samordningsförbundet har inlämnat delårsrapport per den 2011-08-31.
Samordningsförbundets styrelse godkände rapporten vid sitt möte den 16 september.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna delårsbokslut per den 2011-08-31för samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn.
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KS § 215
Dnr. 2011/380-041

Godkännande av budget 2012 för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Ärendebeskrivning
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som ingår i
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samråda om nästa års
budget.
I den avsiktsförklaring som låg till grund för det utvidgade Samordningsförbundet,
som startade den 1 april 2008, föreslogs att 2009 års budget skulle uppgå till minst
sju miljoner kronor. Budgeten för 2011 bestämdes till 6 340 tkr.
För 2012 föreslås budgeten uppgå till 8 000 tkr.
Samordningsförbundets styrelse önskar få kommunernas besked senast 17
november.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna förslag till budget 2012 för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn.
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KS § 216
Dnr. 2011/341-252

Köp av fastigheterna Tönsäng 1:15 och 1:62 samt del av Gunneby
2:13 i Vallhamn
Ärendebeskrivning
Av kommunstyrelsens budget 2011 framgår att kommunen ska förvärva
exploateringsmark för industriändamål.
Tjörns kommun har fått möjlighet att förvärva mark i närheten till
Wallhamns industriområde se bifogade kartor. I översiktsplan 2003
framgår att området ligger inom utvecklingsområde för industribebyggelse.
I samrådshandling för översiktsplan 2012 är berört markområde avsett för
verksamheter. Markområdet är på cirka 8 ha och kommer att regleras över
till kommunens fastighet Habborsby 2:50. Köpeskillingen är 14 kr/m² och
det totala priset för alla tre områden uppgår till 1 119 076 kr.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och markingenjör Frida Läckströms gemensamma
tjänsteutlåtande 2011-10-14.
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering för fastigheten
Tönsäng 1:62, Tönsäng 1:15 och del av Gunneby 2:13 godkänns.
2.

Justerandes sign

Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Bo
Svensson.
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KS § 217
Dnr. 2011/416-251

Upplösning av styrgruppen för Gymnasium/Oceanum/Saga (GOS)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 2010-01-28, § 21 att inrätta en styrgrupp för att
samordna lokaliseringen av Tjörns gymnasieskola, främst då Sjöfartsgymnasiet,
Saga kulturhus och projektet Oceanum – Sjöfartens hus.
Styrgruppens sammansättning har varit fyra representanter från kommunstyrelsen
samt två representanter vardera från barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden. Ordförandena i Tjörns Bostads AB och samhällsbyggnadsnämnden
har adjungerats vid behov. Styrgruppen har flertalet av sina möten med
representanter för föreningen ”Oceanum – Sjöfartens värld”.
Styrgruppen har initierat ett planarbete på den så kallade Sagatomten för att
möjliggöra en framtida samlokalisering av de tre verksamheterna. Tjörns invånare
har inbjudits till workshop enligt konceptet Cultural Planning i detta arbete.
Vid styrgruppens tre senaste möten har ingen representant för föreningen Oceanum
deltagit. Projektet Oceanum – Sjöfartens hus kommer, enligt uppgifter från
Länsstyrelsen, att upphöra under oktober 2011.
Styrgruppens samlade bedömning är att intresset från föreningen att förverkliga
Oceanum har minskat, möjligtvis också förutsättningarna.
När det gäller framtiden för sjöfartsgymnasiet och övrig gymnasieskola handläggs
denna fråga av barn- och utbildningsnämnden. Saga kulturhus, dess placering och
framtida innehåll, utreds av kultur- och fritidsnämnden.
Med denna bakgrund har styrgruppen beslutat att föreslå kommunstyrelsen att
upplösa styrgruppen för Gymnasium/Oceanum/Saga (GOS).
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Gunilla Nordberg (S) yrkar att styrgruppen ska kvarstå.
Benny Andersson (S) instämmer i Gunilla Nordbergs (S) yrkande.
Benny Halldin (S) instämmer i Gunilla Nordbergs (S) yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Justerandes sign
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Forts. KS § 217
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Gunilla Nordbergs (S) med fleras yrkande säger nej.
Omröstningen genomförs.
Omröstningsresultat
8 ja-röster
5 nej-röster
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt liggande förslag.
Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.
Kommunstyrelsen beslutar
Styrgruppen för Gymnasium/Oceanum/Saga (GOS) upplöses.
Reservation
Benny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S)
och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation.
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Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2011-11-10, § 217

Reservation angående upplösning av styrgruppen för Gymnasium/Oceanum/Saga
(Diarienr: 2011/416-251 ärende 20 på dagordningen den 10 november 2011)

Bakgrund
Kommunen står inför en stor utmaning, den att vi fortsatt ska etablera oss som en stark helårsboende
kommun. Styrgruppen för Oceanum har haft till uppgift att skissa på framtidsvisioner för Tjörns
kommun och verka för att förverkliga dem. Bland dessa idéer har funnits en idé liknande en ”Science
Park” med namnet Oceanum för att knyta kontakter och bygga samverkan med näringslivet, forskning
och skolan (Sjöfartsgymnasiet) för att skapa en unik miljö för att Sjöfarten ska bli en egen specialitet i
landet.
Projektet har potentialen att ytterligare öka näringslivsutvecklingen för den på Tjörn så viktiga
Sjöfarten. Med ett alltmer konkurrerande klimat i Göteborgsregionen om vilka program som respektive
kommun ska ha, så är det viktigt att vi visar tydlighet med vår ambition och profilering av
gymnasieprogram.
Vi reserverar oss därför mot beslutet att upplösa denna styrgrupp då vi tror att det stryper möjligheten
att skissa på nya innovativa framtidsvisioner för Tjörn.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kommunstyrelsen
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KS § 218
Dnr. 2011/6-002

Anmälan av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Kommunchef
Fullmakt att föra Tjörns talan i mål rörande hyresavtal med Jimms Bilvård.
Försäljning av del av Stockevik 1:16 till Wallhamnbolagen AB.
Tilldelningsbeslut – förlängning av ramavtal avseende leverens av filtermaterial.
Upphandlingsfullmakt pensionsadministration
Anställning av näringslivsstrateg.
Anställning (projekt) av utredare.
Beslut rörande ansökan från SVT om att få använda kommunens heraldiska vapen.
Kommunjurist
Avslagsbeslut om utlämnande av handling.
Avdelningschef mark och exploatering
Beslut att anta anbud rörande rivning av fastigheten Spjärr 1:19.
Avtal om nyttjanderätt för ytjordvärmeledning på del av fastigheten Lilldal 1:44.
Avslagsbeslut – ansökan om arrende av del av Tubberöd 1:488 – Karin Antonsson
och Sven Åke Lindgren.
Tf räddningschef
Tillsynsprotokoll – Skärhamns stugor & camping.
Efterbesiktningsprotokoll – Tjörns Bostads AB.
Yrkande
Lars Thorsson (M) yrkar bifall med ändringen att delegationen ” Avslagsbeslut om
utlämnande av handling” flyttas till rubrik ”kommunjurist”.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan godkänns.
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KS § 219
Dnr. 2011/7-002

Anmälan av protokoll från Tjörns kommuns bolag
Ärendebeskrivning
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annat
till kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämma
samt protokoll från styrelsesammanträde.
Vid sammanträdet föreligger följande protokoll:
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Styrelseprotokoll 2011-10-27
Extra årsstämmoprotokoll 2011-10-27
Wallhamnbolagen AB
Styrelseprotokoll 2011-10-14
Styrelseprotokoll 2011-10-31
Tjörns Bostads AB
Styrelseprotokoll 2011-10-12
Tjörns Måltids AB
Styrelseprotokoll 2011-10-13
Tjörns Miljö AB
Styrelseprotokoll 2011-10-10
Yrkanden
Lars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisningen av de protokoll som redovisats ovan godkänns.
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KS § 220
Dnr. 2011/432-119

Yttrande till Länsstyrelsen rörande ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning, Wallhamn AB
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har, genom remiss (dnr 211-29020-2011), berett Tjörns kommun
tillfälle att yttra sig över Wallhamn AB:s ansökan om kameraövervakning.
Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2011-12-07.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar att Tjörns kommun inte har något att erinra mot ansökan.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörn s kommun har inget att erinra mot Wallhamn AB:s ansökan om allmän
kameraövervakning.
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KS § 221
Dnr. 2011/287-235

Fråga om undantag från kommunens sjöbodsregler avseende del av
Stora Dyrön 1:175 för bod nr 32
Ärendebeskrivning
Ägaren till bod nr 32 på kommunes fastighet Stora Dyrön 1:175 (sydhamnen) önskar
sälja sin sjöbod. Sjöboden har erbjudits till intressenter i sjöbodskön vid två
tillfällen. Den intressent (bolaget G.B.) som önskar köpa boden och därmed teckna
ett arrendekontrakt med kommunen har redan ett arrende för en annan sjöbod.
Av kommunens sjöbodsregler framgår att den som redan har ett arrendeavtal med
kommunen för sjöbod inte kan erhålla ytterligare ett sjöbodsarrende.
Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från bestämmelserna om det föreligger
synnerliga skäl.
G.B. har för avsikt att köpa bod nr 32 på Dyrön. Bolaget har redan ett
arrendekontrakt för en sjöbod och har därför ingen möjlighet att erhålla ytterligare
ett sjöbodsarrende enligt kommunens sjöbodsregler. Ingen i sjöbodskön har visat
intresse av att köpa boden utöver G.B. Ärendet avser frågan om undantag kan
medges från sjöbodsreglerna varmed arrendekontrakt kan träffas med G.B.
Tjänsteutlåtande
Kommunchef Bo Svenssons och kommunjurist Mats Mikulić tjänsteutlåtande den
2011-10-27.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 17.35-17.40.
Yrkanden
Benny Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Gösta Andersson (SB) yrkar avslag på liggande förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Gösta Anderssons (SB) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
Begäran om undantag från sjöbodsreglerna medges inte.
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KS § 222
Dnr. 2011/451-003

Fråga om rutiner för möten mellan politiker och tjänstemän i
verksamheterna
Ärendebeskrivning
Benny Andersson (S) frågar om när partierna kan få ta del av de rutiner som ska tas
fram rörande möten mellan politiker och tjänstemän i verksamheterna?
Kommunchefen svarar att detta fortfarande är under arbete.
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Omröstningar
Motion Oceanum
§ 203

Ja

nej

avst

Inriktningsbeslut
datorer
§ 212

Vindkraft
§ 208

ja

nej

avst

ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

Isabelle Olsson

FP

Bo Bertelsen

M

1

1

1

1

Lars Thorsson

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

1

1

1

1

Björn Holm

M

-

Håkan Bergstam

M

1

Anders G Högmark

M

1

Rosita Runegrund

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson

SB

1

1

1

1

Mats Kristensson

C

1

1

1

1

Benny Andersson

S

1

1

1

1

Gunilla Nordberg

S

1

1

1

1

Benny Halldin

S

1

1

1

1

Klara Strandberg

S

-

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

1

1

1

1

Nils Lackfors

S

Robert Bull

S

Claes Jansson

S

Azar Hedemalm
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1
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8

5

8

5

8
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Upplösning styrgrupp
Oceanum
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Ja
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Martin Johansen

FP
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Anders Wernesten
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1
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Daniel Hjerpe
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-
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M
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1
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Mats Kristensson
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1
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S

1
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S

1
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S

1
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S

-
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1
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S
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