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Sida

Sammanträdesdatum
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2013-09-05

1 [36]

Plats och tid

Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50

Beslutande

Martin Johansen (FP), ordförande
Filip Malm (FP)
Bo Bertelsen (M) ej §§ 151-152
Yvonne Andersson (M)
Håkan Bergstam (M)
Karl-Erik Persson (M)
Inga-Lill Hast (M)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S)
Nils Lackfors (S)
Benny Halldin (S)
Claes Jansson (S) ej § 147
Robert Johansson (MP)
Azar Hedemalm (MP) § 147, 151-152

Övriga närvarande

Johan Fritz, kommunchef
Eva-Karin Ohlsson, informationschef
Mats Mikulić, kommunjurist
Mats Berndtsson, budgetekonom/controller
Carina Eliasson, registrator

Utses att justera

Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2013-09-10, kl 08.30

Paragrafer

136-167

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________________________________
Carina Eliasson

Ordförande

__________________________________________________________________
Martin Johansen (FP)

Justerare

__________________________________________________________________
Benny Andersson (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-09-05

Datum för
anslagets uppsättande

2013-09-10

Datum för
anslagets nedtagande

2013-10-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens expedition

Underskrift

_________________________________________________________________
Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
KS § 136

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsen beslutar
Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.
Justeringen äger rum tisdagen den 10 september kl 09.00 i kommunhuset,
Skärhamn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-09-05
KS § 137

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar fastställa dagens dagordning med nedan
ändringar
Tillägg:
Digitalisering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Kommunstyrelsen

2013-09-05
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KS § 138
Dnr 2012/388-002

Svar på förstudie av kommunens fördelning av ansvar och
beslutanderätt
Ärendebeskrivning
På kommunrevisionens uppdrag har Ernst & Young genomfört en förstudie av
kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt. Studien är genomförd som
en dokument- och intervjustudie.
Den sammanfattande bedömningen anger ett antal förslag på
förbättringsområden och dessa kommenteras per förslag.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga kommunrevisionens förstudie
till handlingarna med ovan redovisade aktiviteter som resultat av dess
iakttagelser och rekommendationer.
2.

Justerandes sign

En återrapportering ska ske under våren 2014 till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS § 139
Dnr 2012/352-050

Svar på förstudie upphandling och inköp
Ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om
kommunen och de kommunala bolagen har en ändamålsenlig hantering av inköp
och upphandling. Rapporten har dels en bedömning på övergripande nivå, dels en
fördjupad granskning av inköpshantering och avtalstrohet inom bolagen samt två
av kommunens förvaltningar; barn- och utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
Den kommunövergripande granskningen har kommunens upphandlingsenhet
besvarat och kommenterat. De fördjupade granskningarna har besvarats av
respektive nämnd/bolag. Det övergripande svaret men även svar som bolag och
nämnder avger visar på en mängd olika aktiviteter som har genomförts eller
kommer att genomföras för att få en än mer ändamålsenlig hantering av inköp
och upphandling utifrån bland annat kommunrevisionens rapport.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M), Robert Johansson (MP) och Benny Andersson (S) yrkar bifall
till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga kommunrevisionens förstudie
till handlingarna med de redovisade aktiviteter som är resultatet av
revisionens granskning.
2.

Justerandes sign

En återrapportering ska ske under våren 2014 till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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KS § 140
Dnr 2013/128-040

Svar på förstudie intern kontroll i redovisningen 2012
Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning
av internkontroll i redovisningen 2012. Rapporten innehåller en rad iakttagelser
och rekommendationer som alla kommenteras.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunrevisionens iakttagelser
och rekommendationer beaktas enligt redovisat förslag.
2.

Justerandes sign

En återrapportering ska ske under våren 2014 till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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KS § 141
Dnr 2013/206-214

Antagande av detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, 1:31 samt del av
1:32 och Tubberöd 1:488 Malagaområdet
Ärendet
2010-06-21 antog samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen ”Toftenäs 1:15, 1:17,
1:31 samt del av 1:32 och Tubberöd 1:488, Malagaområdet”. Beslutet
överklagades och prövades rättsligt hos länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen
och regeringen.
Detaljplanen är upphävd av länsstyrelsen och den rättsliga prövningen av markoch miljödomstolen har visat att antagandebeslut skall fattas av
kommunfullmäktige. Regeringens prövning av bullerfrågan har visat att
länsstyrelsen inte haft tillräcklig grund för att upphäva planen med stöd av 12
kap ÄPBL.
Yrkanden
Bo Bertelsen och Karl-Erik Persson båda (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta att detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, 1:31
samt del av 1:32 och Tubberöd 1:488, Malagaområdet antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 142
Dnr 2013/218-346

Upphävande av särtaxa för Björholmen, Märrslätten och BöKlåva
Ärendebeskrivning
Kommunen har beslutat om en särtaxa för anläggningsavgift för Björholmen,
Märrslätten och Bö-Klåva, gällande från januari 2010. Efter överklagande där
slutligen mark och miljööverdomstolen inte beviljade prövningstillstånd har det i
april 2013 fastställts att det inte finns grund för att tillämpa särtaxan. VA-taxan
behöver justeras i enlighet domstolens beslut. Avgifterna ska i stället baseras på
den ordinarie VA-taxan. Fastigheter som har debiterats anslutningsavgift baserat
på särtaxan ska få återbetalning baserat på mellanskillnaden, med ränta. Totalt
berörs ca 45 fastigheter.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-21, § 120.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M), Robert Johansson (MP) och Benny Andersson (S) yrkar bifall
till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva § 5.9, särtaxa för Björholmen,
Märrslätten och Bö-Klåva i 2013 års VA-taxa, med retroaktiv verkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 143
Dnr 2013/220-344

Beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Björholmen 1:37 m fl
Ärendebeskrivning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det klart framgå
vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA.
I projektet VA-sanering Björholmen har inväntats beslut avseende särtaxan innan
utvidgning av verksamhetsområdet ses över. Dessa förutsättningar är nu klara och
därför föreslås att VA-verksamhetsområdet utökas för fastigheterna Björholmen
1:37 m. fl.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-21, § 121.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av verksamhetsområde för
vatten och spillvatten för Björholmen 1:37 m fl.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 144
Dnr 2013/221-344

Beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten i del av
Stockevik
Ärendebeskrivning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det klart framgå
vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA.
I samband med utbyggnad av vatten och spillvattenledningar mellan Skärhamn
och Stockevik har kommunen utfört serviser till de fastigheter som ligger utmed
ledningarna i Stockevik.
Dessa är nu möjliga att tas i bruk och debitering av anläggningsavgifter påbörjas.
För att slutgiltigt klargöra kommunens ansvar i området erfordras att VAverksamhetsområdet är beslutat i kommunfullmäktige.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-21, § 122.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M), Robert Johansson (MP) och Benny Andersson (S) yrkar bifall
till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anta verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i del av Stockevik.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 145
Dnr 2013/227-759

Rapportering av ej verkställda gynnade biståndsbeslut enl 4 kap
1 § SoL och 9 § LSS kv 1, 2013
Ärendebeskrivning
Redovisning av kvartalsrapport 1, 2013 av ej verkställda gynnande beslut enl 4
kap 1§ SoL och 9 § LSS.
Inom äldreomsorg har kommunen inga ej verkställda beslut att rapportera,
Funktionshinder har ett verkställt beslut om bostad enl. 9 kap § 9 LSS att
rapportera. Beslutet kommer att verkställdes 2013-01-01
IFO har inga ej verkställda beslut att rapportera
Fördelning över kön: 1 man 0 kvinnor
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden 2013-05-22, § 98.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 146
Dnr 2013/243-045

Förändrad borgensavgift Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar
AB och Tjörns kommunala Förvaltnings AB
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun har fått i kommunal borgen för upptagna lån för de kommunala
bolagen, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns kommunala
Förvaltnings AB.
I samband med ny lagstiftning krävs nu ändringar i dessa avgifter.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta att borgensavgiften från och med
2013-10-01 är 0,35 % på låneskuld för Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB
och Tjörns kommunala Förvaltnings AB. För Tjörns Bostads AB avser
borgensavgift bolagets låneskuld minskat med den del som avser kommunala
verksamhetslokaler.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 147
Dnr 2013/242-042

Årsredovisning för Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal avseende
räkenskapsåret 2012
Ärendebeskrivning
Enligt stiftelsen Hjälteby Samlingslokals stadgar ska dess styrelse före första maj
överlämna verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för föregående år till
kommunfullmäktige för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Stiftelsen Hjälteby Samlingslokal har den 2013-06-28 inkommit med
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2012.
Jäv
Claes Jansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
ärendet.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta

Justerandes sign

1.

Årsredovisning för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal avseende
verksamhetsåret 2012 godkänns.

2.

Styrelsen för stiftelsen Hjälteby Samlingslokal beviljas ansvarsfrihet för
2012.

Utdragsbestyrkande
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KS § 148
Dnr 2013/250-174

Information om justering av taxor för brandskyddskontroll och
sotning enligt sotningsindex 2013
Ärendebeskrivning
Sotningsindex justeras årligen av Sveriges kommuner och landsting (SKL)
genom cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12. För år 2013 tillämpas cirkulär
13:29.
Index 2013 för Tjörns kommun motsvarar 1:72 % eftersom Tjörns kommun
tillämpade sotningsindex 2012.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige notera informationen att sotningstaxan samt taxan
för brandskyddskontroll i Tjörns kommun justeras enligt Sveriges kommuner och
landsting (SKL) genom cirkulär 13:29, taxan justeras 2013-10-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 149
Dnr 2013/237-044

Bidrag till Tjörns ridklubb
Bakgrund
Kultur– och fritidsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse till Kultur- och
Fritidsnämnden påtalat det behov av renovering som finns av Tjörns Ridklubbs
anläggning vid Åseby. Anläggningens upprustning ingår visserligen i den
femårsplan för föreningsanläggningar (2014-2018) som tagits fram på uppdrag
av nämnden men behovet bedöms så akut att renoveringen bör starta redan år
2013. Nämnden beslutade därför 2013-06-10, Dnr. 2013/47-805, att Tjörns
Ridklubb får 1 000 000 kronor till renovering av sin anläggning som extra bidrag
2013 utifrån uppkommet behov. Detta under förutsättning att Kommunstyrelsen
beviljar finansiering med motsvarande belopp till Kultur- och Fritidsnämnden.
Ärendet
Tjörns Ridklubb är i stort behov av upprustning av sin anläggning till godtagbar
standard så att föreningen kan bedriva en säker och bra verksamhet. För detta har
Kultur- och Fritidsnämnden beslutat att redan innevarande år bevilja medel för
detta under förutsättning att det kan finansieras.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M), Robert Johansson (MP) och Benny Andersson (S) yrkar bifall
till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja överföring av 1 000 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden år
2013 för renovering av Tjörns Ridklubbs anläggning.

Justerandes sign

2.

Bidraget finansieras via oförutsedda medel/kommungemensamt.

3.

Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att handlägga ärendet.

Utdragsbestyrkande
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KS § 150
Dnr 2010/44-212

Yttrande laglighetsprövning, ÖP
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Dag Rolander m.fl. har överklagat kommunfullmäktiges beslut från
den 16 maj 2013 (KF § 110) avseende antagande av översiktsplan (ÖP) 2013.
Ärendet
Förvaltningsrätten har begärt att kommunen ska yttra sig över det som
klagandena anför i skrivelse daterad den 8 juni 2013, bilaga 1.
Klagandena anför att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas eftersom:
1. Beslutet strider mot lag eller annan författning då det inte uppfyller de krav på
tydlighet som uppställs i 3 kap 6 § PBL.
2. Beslutet har väsentligen ändrats sedan utställningen 2012.
3. Beslutet har inte tillkommit i laga ordning då kommunen i samrådet och
samrådsredogörelsen inte korrekt refererat eller återgivit synpunkter innehållande
kritik mot planens innehåll eller av annan anledning inte passar kommunen.
Kommunens inställning är att överklagan ska avslås. Beslutet strider inte mot
tydlighetskravet i PBL; ÖP13 innehåller bland annat vilka områden som är tänkta
för exploatering samt att kommunen förordar olika upplåtelseformer. Vidare har
planhandlingen endast genomgått redaktionella ändringar mellan utställning och
antagande. Beslutet har alltså inte väsentligen ändras efter utställningen.
Inkomna synpunkter under samrådsskedet har återgivits i allt väsentligt. Se
vidare upprättat förslag till yttrande till förvaltningsrätten, bilaga 2.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten i enlighet med upprättat
förslag.

Justerandes sign

2.

Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.

3.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Utdragsbestyrkande
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KS § 151
Dnr 2013/108-565

Yttrande laglighetsprövning, sjöbodsregler m fl
Bakgrund
Gert Kjellberg har överklagat kommunfullmäktiges beslut från
den 2 maj 2013 (KF §§ 83-86) avseende revidering av sjöbodspolicyn,
markpolicyn, pris vid försäljning av vattenområde samt revidering av
arrendeavgift för upplåtelse av mark för sjöbodar.
Kommunfullmäktige beslutade att samtliga fyra ärenden skulle återremitteras
med motivering att förslaget ska remitteras till de politiska partierna. Besluten
grundade sig på minoritetsåterremisser.
Ärendet
Förvaltningsrätten har begärt att kommunen ska yttra sig över det som Gert
Kjellberg anför i skrivelse daterad den 30 maj och 5 juni 2013,
bilaga 1.
Gert Kjellberg yrkar att besluten ska upphävas eftersom två av
kommunfullmäktiges ledamöter ska anses vara jäviga. Han anför bland annat att
båda ledamöterna har starka intressen av det som exempelvis markpolicyn
reglerar.
Förvaltningens inställning är att överklagan ska avslås eftersom det inte
föreligger någon jävssituation. Det har inte heller i övrigt framkommit några
omständigheter som skulle kunna föranleda att besluten upphävs.
Se vidare upprättat förslag till yttrande till förvaltningsrätten, bilaga 2.
Jäv
Bo Bertelsen (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
ärendet.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar avslag till förslag till beslut och instämmer i
överklagande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Yvonne Anderssons (M) yrkande om bifall till
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Den som röstar enligt Yvonne Anderssons
(M) yrkande röstar ja och den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande
röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en av
ledamöterna röstat framgår av bifogad omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten i enlighet med upprättat
förslag.
2.

Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.

3.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 152
Dnr 2013/240-261

Yttrande laglighetsprövning, sjöbod nr 11 på Åstol
Bakgrund
Gert Kjellberg (GK) och Thomas Arvidsson (TA) har överklagat
kommunstyrelsens beslut från den 30 maj 2013, § 129, angående avsteg från
sjöbodsreglerna gällande bod nr 11 på Åstol.
Det noteras att domstolen avslagit klagandenas yrkande om inhibition samt
önskemål om muntlig förhandling.
Ärendet
Förvaltningsrätten har anmodat kommunen att yttra sig över GK:s och TA:s
överklaganden, bilaga 1.
GK anser att kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter samt underlåtit att
följa externa lagar som gäller tex. inom EU-rätten avseende den fria rörligheten
för personer. Vidare har GK anfört att jäv föreligger för handläggande
tjänsteman. GK anser även att beslutet strider mot likställighetsprincipen. TA
säger bland annat att han använt sjöboden efter samråd med kommunen samt att
han följt de instruktioner han fått från kommunen.
Förvaltningen anser att det som GK och TA tar upp i sina överklagningar inte
utgör grunder för ett upphävande av kommunstyrelsens beslut. Se vidare förslag
till yttrande, bilaga 2.
Jäv
Bo Bertelsen (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
ärendet.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.

Justerandes sign

2.

Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.

3.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Utdragsbestyrkande
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KS § 153
Dnr 2013/35-261

Yttrande laglighetsprövning, motion om arrendeavtal och
prissättning sjöbodar
Ärendebeskrivning
Gert Kjellberg (GK) har överklagat kommunfullmäktiges beslut från
den 17 juni 2013, § 152, angående avslag av en motion om arrendeavtal och
prissättning sjöbodar.
Ärendet
Förvaltningsrätten har anmodat kommunen att yttra sig över GK:s överklagan
från den 3 juli 2013, bilaga 1.
GK anser att kommunfullmäktiges beslut om att avslå motionen ska upphävas
eftersom en ledamot i fullmäktige var jävig på grund av att ärendet rör
ledamotens privata intressen, närmare bestämt försäljning av en fastighet.
Förvaltningen anser att det som GK tar upp i sin överklagan inte utgör någon
jävsgrund. Överklagan bör därför avslås. Se förslag till yttrande, bilaga 2.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.

Justerandes sign

2.

Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen.

3.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
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KS § 154
Dnr 2013/273-042

Månadsuppföljning per den 2013-06-30
Ärendet
Kommunens resultaträkning och helårsprognos presenteras på bilaga 1 och
nämndernas verksamheter samt gemensamma poster presenteras på bilaga 2.
Kommunens resultaträkning visar på ett resultat för juni på +21,4 mkr och en
helårsprognos på +24,3 mkr.
Beskrivning på budgetavvikelse till och med juni samt prognos i avvikelse mot
helårsbudget redovisas per nämnd.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Halldin (S) yrkar
1. Notera informationen.
2. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en verksamhet i
balans med budget.
3. Att åtgärdsplanen redovisas för kommunstyrelsen senast på sammanträdet i
oktober.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande om bifall till förslag
till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen.

Justerandes sign
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KS § 155
Dnr 2013/291-040

Uppdatering av finanspolicy
Ärendebeskrivning
Tjörns kommun är medlem i Kommuninvest i Sverige AB och dess finansiella
styrka har ökat i och med att de är en penningpolitisk motpart till Riksbanken.
Det gör att upplåningsmöjligheterna för Tjörns kommun är goda så länge som
Tjörns kommun har en stabil ekonomi och uppfyller kraven från Kommuninvest.
Tjörns kommun har i nuvarande riktlinjer bland annat reglerat kapitalbindningen
samt förfallostruktur och refinansieringsrisk. Räntebindningstiden förlängdes
från fem till sju år för ett par år sedan.
För närvarande är det förknippat med lägre kostnader att inte binda lånet/kapital
när ett lån sätts om eller nytt lån tas. Både för kommunen och för Tjörns Bostads
ABs del blir räntekostnaderna cirka en miljon kronor lägre om inte
kapitalbindning föreligger. Ekonomiavdelningen rekommendar att inte reglera
kapitalbindningen och att inte reglera förfallostruktur och refinansieringsrisken.
För att fortsättningsvis kunna utnyttja situationen med låga räntenivåer och skapa
en långsiktig stabil utveckling rekommenderas att finanspolicyn ändras så att
längsta tillåtna genomsnittliga räntebidningstid ändras från sju år till tio år.
Räntenivåerna på lånen är ”säkrade” i och med att ränteswapar används.
Tjörns kommun har per siste juni en genomsnittlig räntebindningstid på 6,32 år
och en kapitalbindningstid på 2,5 år.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. I Riktlinjer till finanspolicy ändras kapitalbindningen till ”regleras ej” och
förfallostruktur och refinansieringsrisk till ”regleras ej”.

Justerandes sign

2.

Räntebindningstiden ändras till att den inte får överstiga 10 år.

3.

Beslutet gäller för Tjörns kommun samt de kommunala bolagen.
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KS § 156
Dnr 2013/82-736

Återremitterat ärende- Harmonisering av färdtjänstregler
Ärendet
En förfrågan har översänts till Tjörns kommun från Göteborgsregionens
kommunförbund för en bedömning om hurvida det finns förutsättningar för en
harmonisering av färdtjänstreglerna i Göteborgsregionen.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet i § 86/2013-04-04 till
samhällsbyggnadsnämnden för en konsekvensbeskrivning av sådana
gemensamma färdtjänstregler.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens beslut om återremiss § 86/2013-04-04.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett förslag till beslut, § 159/2013-06-26.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun är i grunden positiv till att regler och taxor är gemensamma i
området. När ett gemensamt förslag på regelverk från Göteborgsregionens
kommunalförbund är framtaget och översänts till Tjörns kommun för
ställningstagande görs en konsekvensbeskrivning inför ett eventuellt antagande
av gemensamma regler för färdtjänst.
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KS § 157
Dnr 2013/272-214

Yttrande över samrådshandlingar – Detaljplan för bostäder vid
Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun
Ärendet
Kungälvs kommun har utarbetat ett förslag till ny bostadsbebyggelse omfattande
250 bostäder i Tjuvkil. Planområdet ligger mellan Hamnvägen och väg 168
(Marstrandsvägen). Tjörns kommun har i remiss erbjudits att yttra sig över
samrådshandlingarna.
Ärendet har behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden som i sitt förslag till
remissvar föreslår att: Tjörns kommun har inget att erinra mot ny
bostadsbebyggelse på fastigheten Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun.
En viktig fråga för Tjörns kommun är den om en fast förbindelse mellan Tjörn
och E6 med anslutning på fastlandet i Kungälvs kommun. I Plan- och
byggavdelnings tjänsteskrivelse framkommer att tunnelmynningen eller
tillfartsväg troligtvis inte kommer att anläggas i närheten av tänkt bebyggelse.
Det är dock av betydelse att denna framtidsplan inte omöjliggörs.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun har inget att erinra mot ny bostadsbebyggelse på fastigheten
Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun, under förutsättning att det inte förhindrar en
eventuell framtida anslutning till fast förbindelse mellan Tjörn och E6 via
Kungälvs kommun.
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KS § 158
Dnr 2013/199-303

Remissvar – Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens kommunalförbund, (GR), har överlämnat ett förslag till
vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen på remiss till bla GR’s
medlemskommuner. Kommunkansliet har begärt remissvar från
samhällsbyggnadsnämnden senast 2013-07-25.
Tekniska avdelningen har noterat att vissa fakta gällande Tjörn saknas i förslaget.
Faktauppgifterna sänds över direkt från tekniska avdelningen till GR:s
projektledare, och inte som en del av remissvaret.
Tekniska avdelningens synpunkter
Förslaget ger en god sammanställning över de tillgängliga vattenresurserna och
visar på lämpliga möjligheter för kommunerna att samverka kring
vattenförsörjningen. Vi delar bedömningen att det är nödvändigt att samverka
mer över kommungränserna i framtiden när det gäller vattenförsörjningen.
Genom att vattenförsörjningsplanen tar ett helhetsgrepp för Göteborgsregionen
kan den vara ett bra stöd när samverkan mellan kommuner diskuteras. Den kan
också vara ett bra underlag för de avvägningar som i olika sammanhang behöver
göras mellan att tillgodose behovet av att ordna med vattenförsörjning och andra
intressen.
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-26, § 158.
Yrkanden
Karl-Erik Persson (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun yttrar sig i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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KS § 159
Dnr 2013/92-726

Remissvar – Västbus reviderade riktlinjer 2012 och Västbus
riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga
Ärendebeskrivning
Västbus riktlinjer är för kommunerna och regionen i Västra Götaland och handlar
om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik.
Målgruppen för riktlinjerna är barn och unga vuxna till och med 20 år med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, som behöver
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Inom målgruppen finns
stor spridning vad gäller problemtyngd och därmed behov av insatser. För barnet
är det en rättighet att mötas med resurser utifrån sina behov.
De ursprungliga riktlinjerna antogs våren 2005. De reviderade riktlinjerna som
nu skall antas hos varje kommun har haft flera remissinstanser där Tjörn har
inkommit med synpunkter.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 83.
Socialnämnden 2013-05-22, § 94.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun kompletterar sitt tidigare inlämnade yttrande med
socialnämndens yttrande enligt följande:
Det bör skrivas in i riktlinjerna att brukarmedverkan bör iakttas.
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KS § 160
Dnr 2013/93-730

Remissvar – Antagande av regional handlingsplan 2012-2014
med särskilt fokus på de mest sjuka äldre
Ärendebeskrivning
En regiongemensam handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra
Götaland” är en handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre.
Planen är antagen inom VG-regionen men saknar formell förankring hos de 49
kommunerna. Planen har varit föremål för remissomgång i de fem
vårdsamverkansarenorna, där samtliga kommuner finns representerade, direkt
eller indirekt. Ett gemensamt antagande av planen är en av förutsättningarna för
att länets kommuner och VG-regionen skall få ta del av de statliga
stimulansmedel som kan erhållas utifrån regeringens överenskommelse med
SKL (Regeringsbeslut: S2012/8765/FST)
VästKoms styrelse beslutade den 18 december 2012 att rekommendera de 49
kommunerna i länet att ansluta sig till förslagen i handlingsplanen. Detta som en
grund för samarbetet mellan huvudmännen för att åstadkomma förbättringar för
gruppen ”Mest sjuka äldre”. Därigenom ges också kommunerna i länet möjlighet
att söka de statliga stimulansmedel som kan erhållas under 2013 i enlighet med
det nationella avtalet mellan regeringen och SKL.
Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsen 2013-04-04, § 83.
Socialnämnden 2013-05-22, § 93.
Yrkande
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns kommun kompletterat sitt tidigare inlämnade yttrande med
socialnämndens yttrande enligt följande:
Socialnämnden har noterat att de ekonomiska konsekvenserna under punkt 2:2
Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg, inte är utredda.
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KS § 161
Dnr 2013/219-253

Friköp av tomterna inom planområdet på Östra Klädesholmen
Bakgrund
Tjörns kommuns detaljplan för Östra Klädesholmen antogs 2009-12-14 och vann
laga kraft 2012-01-19. Genom detaljplanen har Tjörns kommun skapat
möjligheten att avstycka sex tomter som tidigare låg på allmän platsmark
(bilaga 1). Bostadshusen på dessa tomter ägs av privatpersoner som arrenderar
kommunens mark. Det är således fråga om så kallade bostadsarrenden.
Arrendena har legat hos arrendenämnden sen 2009 i avvaktan på att detaljplanen
för Östra Klädesholmen skulle bli antagen. Kommunen yrkar på att
arrendeavgifterna ska ligga inom intervallet 37 745 -39 672 kr per tomt. Idag
ligger arrendeavgiften i intervallet 4 119 – 6 198 kr / tomt.
Ärendet
Enligt detaljplanen och genomförandebeskrivningen skall tomterna som
arrenderats av bostadsarrendatorerna avstyckas och erbjudas till
bostadsarrendatorerna. Tjörns kommun, via extern värderingsman, har prissatt
tomterna efter gällande förutsättningarna och erbjudit arrendatorerna att friköpa
tomterna i enlighet med bifogade värdebedömningar.
Enligt gällande markpolicy ska kommunen sälja mark till marknadsvärdet.
Avdelningen efterfrågar därmed kommunstyrelsens ställningstagande till de
inkomna anbuden från bostadsarrendatorerna.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar att tomterna säljs för 1.250 000:-.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till försäljning under förutsättning att man
följer den prissättning som markvärderaren föreslår.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande om bifall till
försäljning enligt tjänstemannaskrivelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
Tomterna säljs för 1.250 000:-.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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KS § 162
Dnr 2013/292-170

Fastställande av tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor och
lag om brandfarliga och explosiva varor för år 2013
Sammanfattning
Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, fortsättningsvis benämnd LSO,
reglerar den kommunala tillsynen. Enligt den grundläggande principen ska
tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd
av LSO (5 kap. 1 §) utövas av kommunen inom kommunens område.
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö, ska kommunen
se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder
samt utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra
olyckor än bränder.
Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska
personer). Tillsynen berör i första hand ägare och nyttjanderättshavare till
byggnader eller andra anläggningar.
Räddningstjänsten planerar, att tillsynen under perioden i huvudsak ska ske mot
de objekt som enligt LSO 2 kap. 3 § är skyldiga att till kommunen lämna in en
skriftlig redogörelse över sitt brandskydd. Tillsyn enligt lagen (SFS 2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) föreslås även fortsättningsvis ske på
objekt med tillståndspliktig hantering samordnat med tillsyn enligt LSO.
Yrkanden
Robert Johansson (MP) och Håkan Bergstam (M) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2013, daterad 2013-02-21, fastställs.
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KS § 163
Dnr 2013/191-026

Yttrande över remiss Jämställt Västra Götaland 2013-2017
Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Målet för Jämställt Västra Götaland är att skapa ett långsiktigt och hållbart
jämställdhetsarbete i regionen.
Jämställt Västra Götaland 2013-2017 är uppdelad i tre övergripande temaområden:

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet

Makt och hälsa

Makt och mäns våld mot kvinnor.
Varje temaområde har ett antal regionala delmål. Delmålen har brutits ner i
förslag till insatser, som för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen har
tilldelats en eller flera aktörer.
De flesta insatserna genomförs av Centrala aktörer, Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen. Andra aktörer som genomför insatser är arbetsgivare,
Tillväxtverket, bransch- och företagsfrämjande aktörer, universitet och
högskolor, kommunalförbund, Försäkringskassan, idé- buren sektor,
idrottsrörelsen, statlig förvaltning, Skatteverket, Arbetsförmedlingen,
Socialstyrelsen, Polisen, rättsväsendet, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket,
Kriminalvården, företagshälsovården och frivilligorganisationer.
Tjörns Kommun berörs och ska följa upp resultaten i offentlig verksamhet med
könsuppdelad statistik och jämställdhetsintegrering i processer.
Ärendet
För att få berörda aktörers synpunkter på Jämställt Västra Götaland 2013-2017
har Länsstyrelsen och Västra Götaland beslutat att skicka förslaget på remiss.
På kommunnivå arbetar Tjörns kommun med service, bemötande och
attitydpåverkande insatser i Välkommen- projektet.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Tjörns Kommun efterfrågar finansiellt stöd för utbildningsinsatser och för att ta
fram könsuppdelad statistik.
I övrigt har kommunen inget att erinra mot Jämställt Västra Götaland 2013-2017.
Justerandes sign
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KS § 164
Dnr 2013/259-255

Åstol 1:158
Bakgrund
Elimförsamlingen har idag ett avtal med Tjörns kommun om nyttjanderätt och
driftsansvar för Åstol 1:158, se bilaga 1, med tillhörande byggnad. Församlingen
betalar ingen ersättning för upplåtelsen men skall enligt avtalet ombesörja och
bekosta objektets drift, skötsel, reparation och underhåll i enlighet med en av
kommunen fastställd instruktion.
Vid ett tecknande av ett tilläggsavtal i december 2010 noteras det att
Elimförsamlingen driver objektet i sammarbete med samhällsföreningen på
Åstol.
Ärendet
Elimförsamlingen och Åstols samhällsförening har önskemål om att avtalet
mellan kommunen och Elimförsamlingen skall ändras till att i stället tecknas
mellan kommunen och Åstols samhällsförening, bilaga 2.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar avslag till förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande om bifall till förslag
till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Den som röstar enligt Bo Bertelsen (M)
yrkande röstar ja och den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande röstar
nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Hur var och en av
ledamöterna röstat framgår av bifogad omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Gällande nyttjanderätts- och driftsavtal med Elimförsamlingen sägs upp och ett
motsvarande avtal tecknas med Åstols samhällsförening.
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KS § 165
Dnr 2013/32-002

Anmälan av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut- deltagande i kurs, konferens för förtroendevalda i
kommunstyrelsen.
Ordförandebeslut- upplåtelse av skolans lokaler som övningsplats för polisens
narkotikahundar.
Ordförandebeslut- deltagande i kurs, konferens för förtroendevalda i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens presidieutskott
Beslut från Migrationsverket avseende ersättning för extraordinära kostnader.
Uppdrag till Räddningstjänsten.
Detaljplan för Åstols gamla skola, Åstol 1:43 m fl.
Sommar 2013 jour.
Tidplan C2C.
Ansökan om starttillstånd för förberedande markarbeten för Ängholmens
avloppsreningsverk, etapp 2B.
Uppdrag till kommunjuristen och kultur- och fritidschefen om remiss till kulturoch fritidsnämnden avseende Säbygården.
Ansökan om starttillstånd för upprustning av Tolleby vattenverk.
Ansökan om starttillstånd för projektering och byggledning av Ängholmens
avloppsreningsverk, etapp 2A.
Bidrag till tv-inspelning av Tjörn Runt.
Kommunchef
Beslut gällande uppdrag att ansvara för och samordna saneringsarbetet av olja
efter oljepåslaget september 2011.
Beslut om vidaredelegering till avdelningschef mark- och exploatering Conny
Johansson.
Justerandes sign
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Yttrande till Poklismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande
av Skate Jam och Moliendokonsert i Skärhamn.
Samarbetsavtal- inspelning av projektet med arbetsnamnet Tjörn runt.
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om affischering för Cirkus
Maximum.
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande
av offentlig cirkusföreställning i Skärhamn.
Upphandling av administratör till SOLTAK AB.
Avtal mellan Stenungsund och Tjörns kommun gällande utförande av
arbetsuppgifter inom räddningstjänsten.
Samarbetsavtal- inspelning av projektet med arbetsnamnet Tjörn runt.
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om musik- och kutlrufestival i
Skärhamn, familjefestivalen FRIVOLT 2-4 augusti.
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd begagnande av
kommunal mark i Skärhamn.
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande
av knallemarknad i Skärhamn den 27 juli 2013.
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för placering av
gatupratare i Södra hamnen, Skärhamn.
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om Hamnkalas i Skärhamn.
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd av begagnande av
offentlig plats för tävlingscenter för Tjörn runt den 17 augusti.
Avtal asfalteringsarbeten.
Tf kommunchef
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för anordnande av
Tivoli på torget i Skärhamn 2013-07-14-2013-07-14.
Ekonomichef
Återrapportering av delegationsbeslut donationsfonder.
Räddningschef
Egensotning för Rönnäng 1:223.
Räddningstjänsten Tjörns yttrande över event, Ängvägen-Hamngatan, Nötsäter,
Skärhamn 2013-07-14.
Räddningstjänsten Tjörns yttrande över gatupratare vid flaggstänger, Skärhamns
hamninlopp samt vid ”Lady Ellens” kajplats Södra hamnen, Skärhamn 2013-0601-2013-08-31, 2014-06-01-2014-08-31 och 2015-06-01-2015-08-31.
Räddningstjänsten Tjörns yttrande över ansökan om anordnande av Tivoli på
torget i Skärhamn 2013-07-12-2013-07-14.
Yttrande gällande kultur- och fritidsförvaltningens ansökan att anordna offentlig
tillställning, ”Hamnkalas” i Södra Hamnen den 16 augusti.
Yttrande över tävlingscenter/utställning bildskärm mm på parkeringsplats vid
Tjörnbrons västra fäste (utsiktsplatsen) den 17 augusti.
Räddningstjänsten Tjörns yttrande avseende remiss angående ansökan om
tillstånd till Ängholmens avloppsreningsverk (Dnr 551-9115-2013)
Räddningstjänsten Tjörns yttrande över förstudie vägkorsning väg 169 och 714
från Trafikverket.
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Tillsynsprotokoll enligt lagom skydd mot olyckor och enligt 21 § lagen om
brandfarliga och explosiva varor- PNL Hamneskär AB.
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor- KB Industrihotellet.
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor- Åstols badplats.
Räddningstjänsten Tjörns yttrande över Kultur- och fritidsförvaltningens ansökan
om tillstånd för FRIVOLT- familjefestival vid Gråskärsbadet 2-4 augusti.
Tillsynsföreläggande- ”Läkarvillan” i Kållekärr.
Yttrande rörande alkoholservering, Tenson Tjörn Triathlon, tävlingsområdet
Södra hamnen i Skärhamn.
IT-chef
Avtal mellan Tjörns kommun och Atea Sverige AB avseende IT-Basplattform
Specifikation DPM.
Avtal mellan Tjörns kommun och Atea Sverige AB avseende IT-Basplattform
Specifikation SQL.
Avtal mellan Tjörns kommun och Atea Sverige AB avseende IT-Basplattform
Specifikation Sharepoint.
Driftavtal SiteVision mellan Pulsen Integration AB och Tjörns kommun.
Avdelningschef mark- och exploatering
Beslut angående arrende av del av Rönnäng 1:539 för spolplatta.
Beslut angående att överlåtelse av arrendeavtal avseende bod 48 på
Klädesholmen.
Beslut angående att bygga trappa på Tjörns kommuns fastighet Sunna 1:498.
Beslut angående stenläggning över Tjörns kommuns fastighet Tubberöd 1:488.
Beslut angående utbyggnad av båtlift på Tjörns kommuns fastighet Rönnäng
1:539.
Förhandlingssekreterare
Facklig ledighet med lön 2013-01-01-2013-06-30.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisningen godkänns av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.
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KS § 166
Dnr 2013/33-007

Anmälan av protokoll från bolagsstyrelser och bolagstämmor
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 Bostads AB
Bolagsstämma 2013-05-16, § 1-15.
Styrelsemöte 2013-05-22, § 15-40.
Tjörns Hamnar AB
Bolagsstämma 2013-05-16, § 1-15.
Styrelsemöte 2013-05-24, § 12-25.
Tjörns Miljö AB
Bolagsstämma 2013-05-16, § 1-15.
Styrelsemöte 2013-05-20, § 19-32.
Tjörns måltids AB
Bolagsstämma 2013-05-16, § 1-15.
Styrelsemöte 2013-05-23, § 11-22.
Tjörns förvaltnings AB
Bolagsstämma 2013-05-16, § 1-17.
Styrelsemöte 2013-06-13, § 7-16.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisade protokoll noteras.
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Dnr 2013/143-005

Digitalisering
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) frågar hur det går med digitala utskick till politikerna.
Kommunstyrelsen beslutar
En presentation ges på nästa kommunstyrelsesammanträde.
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