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Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsen beslutar
Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.
Justeringen äger rum tisdagen den 12 november kl 09.00 i kommunhuset,
Skärhamn.
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KS § 190

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar fastställa dagens dagordning med nedan
ändringar
Tillägg:
Yttrande laglighetsprövning försäljning tomter Klädesholmen.
Utgår
Ärende Månadsuppföljning per den 30 september 2013.
Yrkanden
Benny Halldin (S) yrkar tillägg av följande ärenden:
- Värdegrundsarbete
- Näringslivsnyhetsbrev
Samt att ärendet om VA-taxa utgår.
Bo Bertelsen (M) yrkar avslag på förslaget om att VA-taxa 2014 ska utgå.
Benny Andersson (S) yrkar att exploateringsavtalet utgår.
Bo Bertelsen (M) yrkar avslag på detta förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs kring yrkandet gällande ärendet VA-taxa 2014.
De som röstar att ärendet kvarstår på dagens dagordning röstar ja och den som
röstar att det ska utgå röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nejröster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa dagordningen med följande ändringar:
Tillägg:
Yttrande laglighetsprövning försäljning tomter Klädesholmen
Värdegrundsarbete
Näringslivsnyhetsbrev
Utgår:
Månadsuppföljning per den 30 september 2013.
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KS § 191
Dnr 2011/457-222

Svar på motion om nya regler för att stimulera byggandet av
passivhus
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) yrkas
att kommunfullmäktige beslutar:
”- uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram förslag på nya riktlinjer
som kan stimulera tillkomsten av nya bostäder enligt Passivhusteknik anpassat
för Tjörns kommun.
-att riktlinjerna presenteras senast på kommunfullmäktige i april månad 2012.”
Ärendets tidigare behandling
SBN 2013-03-06, § 34.
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 192
Dnr 2012/341-027

Svar på motion om utbildning av ledamöterna i bolagsstyrelserna
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Halldin (S) yrkas att kommunfullmäktige
beslutar:
”- Att en utbildning snarast anordnas för våra politiskt tillsatta ledamöter i
Tjörns kommunala bolag.
Att utbildningen ger grunder i aktiebolagslagen.
Att där så behövs kompletterande utbildning av bolagens styrelse
ordföranden i ekonomi anordnas.
Att utbildningen anordnas skyndsamt.
Att tills utbildningen ordnads våra styrelseledamöter ges stöd och hjälp att
klara sina uppdrag.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta ge i uppdrag till kommunstyrelsen att ta
fram ett utbildningsprogram för kommande mandatperiod som ska omfatta både
nämndledamöter men även de politiska ledamöterna i de kommunala bolagens
styrelser.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
Justerandes sign
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KS § 193
Dnr 2013/49-822

Svar på motion om att utreda förutsättningar för en simhall på
Tjörn
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) yrkas
att kommunfullmäktige beslutar:
”- Att ge Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning över olika
tänkbara placeringar av en Simhall.
Att ge utredningen skall beskriva ekonomiska konsekvenser samt vilken
samhällsnytta det kan bli ur ett folkhälsoperspektiv för de olika alternativen.
Att till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av utredningen senast under
december månad 2013.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 194
Dnr 2012/412-340

Svar på motion om revidering av VA-plan
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) yrkas
att kommunfullmäktige beslutar:
” Att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera
den befintliga VA-planen.
- Att detta arbete skall vara klart så snart som möjligt efter att den nya
översiktsplanen fastställts.”
Ärendets tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-17, § 66.
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 195
Dnr 2013/55-621

Svar på motion om läxhjälp till alla barn i Tjörns skolor
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Nils Lackfors (S) och Robert Johansson (MP) yrkas att
kommunfullmäktige beslutar:
”- Att Barn – och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av
kommunal läxhjälp i överenstämmelse med gällande lagstiftning, där det tydligt
anges att undervisningen ska anpassas efter varje barns behov och
förutsättningar.
- Att Barn – och utbildningsnämnden får i uppdrag, om behov finns, att redovisa
i vilken form en eventuell läxhjälp ska organiseras. Ska den t.ex. finnas inom
skolplikten under ordinarie skoltid och/eller ska den erbjudas utanför ordinarie
skoltid, och då för barn och föräldrar frivilligt.
- Att Barn – och utbildningsnämnden får i uppdrag att till Kommunfullmäktige
senast i juni 2013, redovisa resultatet av utredningen samt eventuella kostnader
för förslag om kommunal tillhandahållen läxhjälp.”
Ärendets tidigare behandling
Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-23, § 41.
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
Justerandes sign
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KS § 196
Dnr 2013/48-042

Svar på motion om inrättande av en kommunal
resultatutjämningsreserv
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) yrkas
att kommunfullmäktige beslutar:
” 1. Inrätta en kommunal resultatutjämningsreserv
2. Att vid bokslutet för 2012 göra maximala insättningar i reserven för
räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012.
3. Att utarbeta riktlinjer för resultatutjämningsreserven och inarbeta dem i
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 197
Dnr 2012/409-730

Svar på motion om förbehållsbelopp
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Robert Bull (S) och Robert Johansson (MP) yrkas att
kommunfullmäktige beslutar:
”kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag se över förbehållsbeloppet
och om behov finns komma med förslag till förändring.”
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden 2013-05-22, § 87.
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 198
Dnr 2012/320-026

Svar på motion angående AFA pengar, personalsatsning
friskvård
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
yrkas att kommunfullmäktige beslutar:
”att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna som en extra satsning på
arbetsmiljöåtgärder samt att del av dessa riktas för en extra friskvårdssatsning till
kommunens anställda.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 199
Dnr 2012/322-024

Svar på motion angående AFA-pengarna, extra löneutbetalning
december
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
yrkas att kommunfullmäktige beslutar:
”att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna som en extra löneutbetalning på december
månads lön, ca 1500 kr per anställd.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 200
Dnr 2012/323-027

Svar på motion angående AFA-pengarna, extra
kompetensutbildning
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
yrkas att kommunfullmäktige beslutar:
”att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna i en fond för vidareutbildning samt
kompetenslyft för personalen.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 201
Dnr 2013/317-026

Svar på motion angående AFA pengar, personalsatsning
friskvård
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
yrkas att kommunfullmäktige beslutar:
”att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna som en extra satsning på
arbetsmiljöåtgärder samt att del av dessa riktas för en extra friskvårdssatsning till
kommunens anställda.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
.
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KS § 202
Dnr 2013/318-024

Svar på motion angående AFA-pengarna, extra löneutbetalning
december
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
yrkas att kommunfullmäktige beslutar:
”att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna som en extra löneutbetalning på december
månads lön, ca 1500 kr per anställd.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 203
Dnr 2013/316-027

Svar på motion angående AFA-pengarna, extra
kompetensutbildning
Ärendebeskrivning
I en motion framställd av Benny Andersson (S) och Robert Johansson (MP)
yrkas att kommunfullmäktige beslutar:
”att 3 miljoner kronor avsätts av den summa Tjörns kommun får som
återbetalning av de s.k. AFA pengarna i en fond för vidareutbildning samt
kompetenslyft för personalen.”
Ärendets tidigare behandling
Den politiska majoriteten har i skrivelse skrivit förslag till beslut.
Yrkande
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den politiska majoritetens förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar i enlighet med Bo Bertelsens
(M) förslag, att bifalla förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet
med Benny Anderssons (S) förslag till beslut, att bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter och ersättare tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om att bifalla motionen.
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KS § 204
Dnr 2013/10-140

Näringslivsstrategi
Bakgrund
Den ökade bostadsbyggnationen och en befolkningsprognos som visar på
framtida inflyttning kommer att öka behovet av arbetstillfällen på Tjörn. Målet är
att skapa en näringslivsutveckling som ger en större andel av befolkningen
möjlighet att arbeta på hemmaplan och slippa pendla. Detta kommer att kräva ett
mer strategiskt förhållningssätt från kommunen. Det har länge funnits önskemål
och behov av konkreta näringslivsstrategier för utveckling av det lokala
näringslivet på Tjörn.
Ärendet
Näringslivsstrategier för Tjörn stadgar ett antal, både kort- och långsiktiga,
målsättningar som visar på prioriterade områden för näringslivsutvecklingen
2014-2020. Strategins områden är valda utifrån de behov som näringslivet anser
är prioriterade, vilket har framkommit genom undersökningar och dialog med
lokala företag.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Gunilla Nordberg (S) yrkar återremiss av ärendet.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till (S) förslag till näringslivsprogram.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska behandlas idag.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer de båda förslagen till näringslivsstrategi emot varandra.
Kommunstyrelsen beslutar 2
Förslå kommunfullmäktige anta Näringslivsstrategier för Tjörn 2014-2020.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande.
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KS § 205
Dnr 2013/357-107

Förslag till reviderade bolagsordningar och ägardirektiv för
samtliga kommunala bolag
Ärendet
De nya bestämmelserna i LOU, kommunallagen och i lagen om vissa
kommunala befogenheter medför att bolagsordningar och ägardiektiven för
kommunens bolag måste revideras. Ändringarna syftar till att det s.k. teckalundantaget i LOU ska kunnna tillämpa. Genom kontroll och förstärkt insyn ska
kommunen kunna säkerställa att bolagens verksamhet är kompentensenlig.
Revideringarna angår kommunens samtliga fem bolag; Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB
och Tjörns Miljö AB.
Ändringarna i ägardiretiven avser i huvudsak ett tydliggörande av kommunens
rätt till insyn, kommunstyrelsens ledningsfunktion och uppsiktsplikt samt
bolagets skyldighet att underställa kommunfullmäktige vissa beslut. Därutöver
har en del redaktionella ändringar vidtagits.
Revideringarna i bolagsordningarna omfattar bland annat ett tydliggörande av de
grundläggande kommunalrättsliga principerna samt vilka beslut som ska fattas av
bolagsstämman.
Det föreslås även vissa justering avseende föremålet (vad) och ändamålet (syftet)
med verksamheten i Tjörns Måltids AB.
Yrkanden
Gunilla Nordberg (S) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering:
1.
”Olika avkastningskrav, vilka stämmer? Tex Tjörns Bostads AB
2.

Ägardirektiv och bolagsordning måste överensstämma.

3.

Inspektionsrätt vad är det, i kommunallagen säger man tillsynsplikt, vad
är skillnaden?

4.

Granskningarna; I handlingarna står det utifrån bolagets syfte,
Kommunallagen säger att man skall göra enl §9 kap 9” pröva om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt ”.

Benny Halldin (S) yrkar bifall till Gunilla Nordbergs (S) yrkande om återremiss.
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Anders G Högmark och Bo Bertelsen, båda (M) yrkar återremiss för att se över
hur tidigt deadline kan ligga för att fastställa bokslut i bolagen för att vara färdigt
i god tid för kommunens helårsbokslut.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag
Propositionsordning 2
Kommunstyrelsen beslutar 2
Återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen:
- för att se över hur tidigt deadline kan ligga för att fastställa bokslut i bolagen
för att vara färdigt i god tid för kommunens helårsbokslut.

Justerandes sign

-

Olika avkastningskrav, vilka stämmer? Tex Tjörns Bostads AB

-

Ägardirektiv och bolagsordning måste överensstämma.

-

Inspektionsrätt vad är det, i kommunallagen säger man tillsynsplikt, vad är
skillnaden?

-

Granskningarna; I handlingarna står det utifrån bolagets syfte,
Kommunallagen säger att man skall göra enl §9 kap 9” pröva om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.
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KS § 206
Dnr 2013/360-041

Ramjustering på grund av ny servicekatalog för IT-tjänster
Ärendebeskrivning
En omarbetning av IT avdelningens prissättning av tjänster har gjorts och
föreslås i en ny servicekatalog. Det famla upplägget baserades på ett fast pris per
dator där all service ingick i ett så kallar ”burkpris”.
Det nya förslaget innebär en uppdelning av pris på digitala verktyg,
datakommunikation, olika servicenivåer på systemdrift samt telefoni.
Förslaget innebär en omfördelning av ramar mellan förvaltningar samt
finansiering ur centralt anslag för driftkonsekvenser av investeringar avseende
plattformsbyte och digitala verktyg.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige utföra budgetjustering med
+0,049 mkr för samhällsbyggnadsnämnden,
-0,041 mkr för kultur- och fritidsnämnden,
+2,043 mkr för barn- och utbildningsnämnden,
-0, 864 mkr för socialnämnden,
+0,947 mkr för kommunstyrelsen,
-1,734 mkr från centralt anslag till nämnderna avseende driftkonsekvenser av
investeringar.
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KS § 207
Dnr 2013/359-041

Ramjustering avseende färdigställda investeringar BOU
Ärendebeskrivning
Medel för drift av nya investeringar finns budgeterade centralt med totalt 8,0
mkr. När investeringar är utförda och driftkonsekvens kan beräknas fördelas
medel ut till nämnd för att finansiera verksamhetens kapitalkostnad, hyra samt
övrig drift. Detta samlas upp och görs vid något/några tillfällen under året. I
förslag till denna budgetjustering fördelas 0,4 mkr ut till barn- och
utbildningsnämnden avseende ökad lokalkostnad för investeringsprojekten
ombyggnad Skärhamns förskola och Rönnängs skolas utemiljö.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige utföra budgetjustering med 0,4 mkr från centralt
anslag till barn- och utbildningsnämnden avseende ökad lokalkostnad på 0,4 mkr
för ombyggnad Skärhamns förskola och Rönnängs skolas utemiljö.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-07

22 [44]

KS § 208
Dnr 2013/386-003

Upphävande av informationspolicy med flera
Ärendet
En del i uppdraget att se över kommunens regleverk var att se över antalet
regelverk och om de var aktuella. Nedan styrdokument föreslås utifrån detta att
upphävas.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Upphäva styrdokumenten
Informationspolicy
KS§150/940825
Kontrasignation av kommunstyrelsens handlingar
KS§129/070830
Regler för hantering av internt eget kapital
KS§68/010419
Regler för kundkort/ICA kort
KSAU§121/000831
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Upphäva styrdokumenten
Webbpolicy
KF§81/080612
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner
KF§35/9205409
Reviderad
KF§152/960829
Strategi för penninghantering
KF§190/871210
Riktlinjer för medelsförvaltning
KF§74/020513
Justerandes sign
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KF§73/980625
Hamnordning för Wallhamn
KF§119/951005
Räddningstjänstplan
KF§72/980625
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KS § 209
Dnr 2013/385-003

Namnbyte telefonpolicy och policy vid hot mot förtroendevalda
Ärendet
I samband med översynen av kommunens regelverk har framkommit att två
policydokument egentligen är regeldokument och därför bör byta namn.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anta namnbyte av styrdokumenten
Telefonpolicy KF§77/050616
Nytt namn: Regler för Telefoni i Tjörns kommun
Policy vid hot mot förtroendevalda KF§10/090219
Nytt namn: Regler vid hot mot förtroendevalda
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KS § 210
Dnr 2013/368-344

Verksamhetsområde VA Tångeröd
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-16, § 265 att föreslå
kommunfullmäktige att anta en utökning av verksamhetsområdet för vatten,
spill- och dagvatten för fastigheter i Tångeröd enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.
Kommunkansliet tillstyrker beslutet.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige anta en utökning av verksamhetsområdet för vatten,
spill- och dagvatten för nämnda fastigheter tjänsteutlåtande i Tångeröd.
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KS § 211
Dnr 2013/367-360

Justering av avfallsföreskrifter
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-16, § 262 att föreslå
kommunfullmäktige att revidera avfallsföreskrifterna för at överensstämma med
avfallsabonnemangsutbudet. Ändringen föreslås gälla från och med 2014-01-01.
Kommunkansliet tillstyrker beslutet.
Yrkanden
Gösta Andersson (SB) yrkar att SKA ändras till BÖR vid samtliga
förekommande tillfällen i föreskrifterna.
Benny Andersson (S) yrkar
- Vändplan 18 meter ska skrivas in gälla för nya detaljplaner och inte befintliga
planer
- Särskilda skäl ska särskilt beskrivas
- Backning får ske i särskilda fall när chauffören tar beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de både förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gösta Andersson (SB) förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med Gösta
Anderssons (SB) yrkande röstar ja och de som röstar i enlighet med Benny
Anderssons (S) yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5
nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1.
revidera avfallsföreskrifterna för att överensstämma med
avfallsabonnemangsutbudet
2.
samtliga ”ska” uppdateras till ”bör” i avfallsföreskrifterna
3.
ändringen föreslås gälla från och med 2014-01-01.
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KS § 212
Dnr 2013/371-307

VA-taxa 2014
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-16, § 269 att föreslå
kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs med 5 %
från och med 2014-01-01 och att taxeföreskrifterna omarbetas.
Kommunkansliet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut.
Yrkanden
Benny Andersson (S) yrkar återremiss av ärendet med följande motivering:
”Underlaget ska omarbetas för att vara ett korrekt beslutsunderlag.”
Bo Bertelsen och Karl-Erik Persson, båda (M) yrkar
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Om oförändrad VA-taxa för 2014 jämfört med 2013
2. Taxan gäller från och med 2014-01-01.
3. Detta beslut ersätter den del i beslut fattat den 27 december 2012, § 247,
gällande taxa för 2014.
4. Omarbetning av taxeföreskrifterna görs i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) yrkar:
”Den 27 december 2012 beslöt kommunfullmäktige att VA-taxorna höjs
10% 2013-01-01 och med 10 % 2014-01-01.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-16 att föreslå att VA-taxan
höjs med 5% från och med 2014-01-01.
De politiska målen som (S) och (MP) formulerat för VA- verksamheten är:

•
•
•
•

Skall säkerställa rent vatten till våra konsumenter.
Säkerställa att avloppsvattnet tas om hand på ett miljömässigt rätt sätt.
VA-taxan skall följa konsumentprisindex.
VA området skall vara kostnadsneutralt för våra skattebetalare.

Tyvärr har dagens politiska majoritet misslyckats med att uppfylla alla
dessa mål.
Det underlag som presenteras för kommunstyrelsen att ta beslut om är i
många stycken ofullständigt. Ett exempel är siffrorna för det
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prognostiserade utfallet 2013, 2,7 miljoner kronor lägre är det som
redovisats som prognos i delårs rapporten per 31 augusti 2013.
En Taxehöjning på 5% som samhällsbyggnadsnämnden beslutade enligt ovan så
betyder det om vi tolkat det bristfälliga underlaget rätt c:a 2,2 miljoner kronor i
extra brukningsavgifter 2014 för kommunen, därtill kommer höjda
anläggningsavgifter och nya avgifter för dagvatten på allmän plats.
De extra intäkterna inom VA-området enligt delårsbokslutet på +2.7 miljoner
kronor kommer från det faktum att kommunen har anslutit fler fastigheter än
beräknat och fått in mer pengar vilket borde ge högre brukningsavgifter 2014 än
de som finns i beslutsunderlaget!
I delårsbokslutet är medräknat att vi skall betala den tvistiga fakturan till Tjörns
Miljö AB, dvs. acceptera höjning av timpriserna till 629 kronor. Om fakturan
inte godkänns så ökar resultatet på årsbasis med ca 1,5 miljoner kronor för VA.
Något som även borde påverka kalkylen för 2014. Samtidigt minskar det våra
VA-investeringar med C:a 500 000 kronor vilket ger besparingar för 2014 på
räntor och avskrivningar.
Sedan har vi effekterna av en lägre investeringstakt som (S) och (MP)´s
budgetförslag bygger på, bättre investeringsstyrning, framtagande och
genomförande av en riktig underhållsplan. Dessa åtgärder sparar minst 2
miljoner årligen för VA-kollektivet.
Summerar man dessa nya förutsättningar och åtgärder samtidigt som man kräver
att VA-sidan skall återställa sitt underskott på 8 miljoner kronor (vilket vi anser
är rimligt, i besluts- underlaget förväntas skattebetalarna skjuta till 5 875 000
kronor under 2014) så har vi ett överskott 2014 på 363 000 kronor utan
taxehöjning.
En taxehöjning på 5% som samhällsbyggnadsnämnden antog enligt ovan kostar
ett normal hushåll på Tjörn c:a 550 kronor per år, bara i brukningsavgift. Därtill
kommer kostnader för ökade vägavgifter i tätorter och fördyrat byggande genom
ännu högre anslutningsavgifter.
Frågan är om de extra intäkterna kan behövs för att säkerställa rent vatten för
kommunens abonnenter? De tydliga besked vi fått från förvaltningen t.ex. på
senaste Kommunstyrelsen är att så inte är fallet. Inte kan man heller hävda att det
är brist på resurser som gör att man inte sanerar dåliga ledningar. Investeringar
för 2 miljoner som var budgeterat 2013 sanering av dåliga ledningar ligger
outnyttjade och planeras enligt delårsbokslutet från den 31 augusti att inte
användas under 2013!
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1.
VA-avgiften följer årlig utveckling av konsumentprisindex med
basmånad juni 2012 och avstämning juni 2013. Förändringen av
konsumentprisindex under denna period ändrar sedan taxan från och med den 1
januari 2014.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-07

29 [44]

2.
Avgiften för dagvatten på allmän plats sätts till 0 kronor tills frågan är
bättre utredd.
3.
Ändringarna i övrigt av taxebestämmelserna för VA remitteras till
Samhällsbyggnadsnämnden för att tydligare klargöra vad ändringarna består i
och en tydlig analys av vad ändringarna får för konsekvenser skall redovisas i
beslutsunderlaget.”
Propositionsordning 1
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Bertelsen och Karl-Erik Perssons,
båda (M) förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar 2
Föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Om oförändrad VA-taxa för 2014 jämfört med 2013
2. Taxan gäller från och med 2014-01-01.
3. Detta beslut ersätter den del i beslut fattat den 27 december 2012, § 247,
gällande taxa för 2014.
4. Omarbetning av taxeföreskrifterna görs i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Omröstning
Omröstning är begärd och verkställs, de som röstar bifall till (M):s förslag till
beslut röstar ja, den som röstar bifall till (S) förslag röstar nej. Omröstningen
utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.
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KS § 213
Dnr 2013/326-253

Köp av fastigheten Stockevik 1:126, Stockevik 1:125s andel i
samfälligheten Stockevik s:4 samt del av Stockevik 1:25
Bakgrund
Av kommunfullmäktiges budget 2013 framgår att kommunen ska förvärva
exploateringsmark för boende och att detta är en prioriterad uppgift.
Ärendet
Tjörns kommun har fått möjlighet att förvärva mark i Stockevik.
Exploateringsfastigheten Stockevik 1:126, Stockevik 1:25s andel i Stockevik s:4
samt del av Stockevik 1:25, se bifogad karta.
För Stockevik 1:126 och Stockevik s:4 finns ett utarbetat planprogram med syfte
att undersöka möjligheterna att tillföra ny bostadsbebyggelse i området.
Detaljplaneläggning av området är just nu i uppstartningsfasen. Förvärv av
Stockevik 1:25s andelar i Stockevik s:4 innebär att samfälligheten blir helt i
kommunens ägo då kommunen äger övriga delar i samfälligheten. Förvärv av
dessa delar innebär ökade möjligheter för kommunen att exploatera i Stockevik
för bostadsändamål.
Med i överenskommelsen att förvärva mark är del av Stockevik 1:25 som utgörs
av utmarksskifte samt del i utmarksskifte i Moriksberget. Dessa delar är inte med
i planprogram eller detaljplaneläggningen. Förvärv av dessa delar ses som
långsiktig strategisk investering till markreserven.
Det totala priset för alla tre områden uppgår till 2 950 000kr.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avtal/överenskommelser om förvärv av fastigheten Stockevik 1:126,
Stockevik 1:25s andel i Stockevik s:4 samt del av Stockevik 1:25 om totalt
2 950 000 kr godkänns.
2. Avtal/överenskommelser undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Martin Johansen och kommunchef Johan Fritz.
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KS § 214
Dnr 2013/356-532

Medfinansiering av järnväg på sträckan Göteborg – Borås, delen
Göteborg – Mölnlycke
Ärendet
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat att hos
medlemskommunerna söka finansiering för en utredning av järnväg för sträckan
Göteborg – Mölnlycke. Denna sträcka är en del av planerad utbyggnad av
järnvägen mellan Göteborg och Borås. Sträckan är landets tredje största
pendlingsstråk och en utbyggnad av järnvägen anses bidra till en positiv
utveckling av hela Göteborgsregionen. För att inte tappa tid anser GRs styrelse
att det är viktigt att utredningen görs för att kunna säkerställa finansiering av hela
sträckan. Förslaget innebär att kommunernas del av utredningskostnaden på 30
mkr delas så att den till hälften fördelas på alla 13 medlemskommuner efter
invånarantal, till hälften av kommunerna längst sträckan efter invånarantal. Det
innebär för Tjörns kommuns del en kostnad på 221 000 kronor.
Kommunkansliet delar GRs styrelses bedömning att utbyggnaden av järnvägen
mellan Göteborg och Borås gynnar regionen som helhet och därmed även Tjörn.
Kostnaderna föreslås finansieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. ställa sig bakom GRs styrelses förslag till finansiering av
järnvägsutredningen Göteborg – Mölnlycke
2. kostnaden finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
kostnader.
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KS § 215
Dnr 2013/75-003

Återrapportering uppdrag styrdokument
Bakgrund
I mars fick enheten för utredning och utveckling i uppdrag att koordinera arbetet
med översyn av gällande regelverk och återrapportera detta till
kommunstyrelsens presidieutskott i oktober.
Uppdrag åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att:
1.
Samtliga nämnder och styrelser undersöker och sammanställer vilka
kommunala regelverk som finns inom respektive verksamhets område.
2.
Se över om det finns regelverk av olika slag som ej längre är aktuella
utan kan upphävas.
3.
Se över och komma med förslag på om det finns möjligheter att förenkla
och förtydliga regelverken.
4.
Se över hur man kan göra för att minska antalet regelverk, till exempel
genom att slå samman olika dokument.
5.
Se över hur regelverken kan göras tillgängliga för berörda, exempelvis
via kommunens hemsida.
Ärendet
Första steget har varit att sammanställa de kommunala regelverk som finns inom
respektive verksamhetsområde och se över om de är aktuella.
Under arbetet har ett antal styrdokument identifierats som inte längre är aktuella,
har felaktigt namn eller är i behov av revidering/uppdatering.
I sammanställning redovisas de övergripande dokument som styr kommunen
som helhet. De redovisade dokumenten är uppdelade i kategorierna;
1) Bolagsordningar, Stadgar och Ägardirektiv
2) Reglementen
3) Strategier
4) Program
5) Planer
6) Policys
7) Riktlinjer
8) Regler
9) Övriga dokument
Dokumenten är i vissa fall en blandning av olika dokumenttyper.
I förslaget till ny kommunallag finns tillgänglighetsaspekten med. Förslaget
innebär att varje kommun ska ha en kommunal författningssamling på hemsidan.
Vårt förslag är att den kommunala författningssamlingen som publiceras på
Tjörns kommuns hemsida omfattar kategorierna 1-6 samt delar av kategori 9.
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Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna återrapportering av gällande styrdokument i Tjörns
kommun.
2. Ge i uppdrag till kommunkansliet att tillgängliggöra den kommunala
författningssamlingen (kategori 1-6, delar av 9) på kommunens
hemsida.
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KS § 216
Dnr 2013/384-003

Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun
Ärendet
Ett förslag till ”Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun” har tagits fram.
Syftet med riktlinjerna är att skapa en enhetlig struktur över kommunens
regelverk/styrdokument, tydliggöra deras inbördes förhållande, innehåll och
beslutsnivå. Till riktlinjerna finns även en checklista och en rapportmall.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Anta Riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun.
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KS § 217
Dnr 2013/322-042

Delårsrapport 2013-01-01 - 2013-08-31 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 Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har upprättat en
delårsrapport för perioden 2013-01-01- 2013-08-31.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera delårsrapport 2013-01-01- 2013-08-31 för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
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KS § 218
Dnr 2013/219-253

Yttrande i mål angående laglighetsprövning ÖP13
Bakgrund
Dag Rolander m.fl. har överklagat kommunfullmäktiges beslut från
den 16 maj 2013 (KF § 110) avseende antagande av översiktsplan (ÖP) 2013.
Tjörns kommun har yttrat sig över överklagan den 5 september 2013 (KS § 150).
Ärendet
Förvaltningsrätten har begärt att kommunen ska yttra sig över det som
klagandena anför i yttrande från den 17 oktober 2013, bilaga 1.
Klagandena anser sammanfattningsvis att översiktsplanen inte uppfyller kravet
på tydlighet enligt PBL, att planhandlingarna väsentligt förändrats mellan
utställning och samråd samt att samrådsredogörelsen inte återger inkomna
synpunkter.
Enligt upprättat förslag till yttrande, bilaga 2, framgår att kommunen alltjämt
bestrider yrkandet om att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas.
Översiktsplanen är utformad på sätt att innebörden och konsekvenserna av
planen tydligt framgår. Planhandlingen har inte väsentligen ändrats mellan
utställningen och antagandet. De yttranden som inkommit har redovisats i
samrådsredogörelsen enligt gällande bestämmelser. Vidare anges i förslaget till
yttrande att kommunfullmäktiges beslut om antagande av översiktsplan 2013 har
tillkommit i laga ordning och strider inte mot någon lag eller annan författning.
Överklagan ska därför avslås.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
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.
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KS § 219
Dnr 2010/44-212

Yttrande i mål angående laglighetsprövning avseende försäljning
av fastigheter Klädesholmen 1:1
Bakgrund
Gert Kjellberg (GK) har överklagat kommunstyrelsens beslut från
den 5 september 2013 (KS § 161) avseende försäljning av tomter på del av
fastigheten Tjörn Klädesholmen 1:1, bilaga 1.
Ärendet
Förvaltningsrätten har anmodat kommunen att yttra sig över GK:s överklagan,
bilaga 2.
GK anser att beslutet ska upphävas bland annat på grund av att det fastställda
priset enligt honom inte är marknadsmässigt. GK gör därvid gällande att beslutet
innebär understöd till enskild.
Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande, bilaga 3. Av yttrandet framgår
att kommunen bestrider yrkandet om att beslutet ska upphävas. Kommunens
inställning sammanfattas i förslaget enligt följande
”Av det som framförts ovan framgår att kommunen respektive arrendatorerna har
åberopat olika värderingar där parterna gör gällande att deras värdering utvisar
ett marknadsmässigt pris. Vad som är ett marknadsmässigt pris avgörs ytterst vad
en försäljning på marknaden kan betinga för pris. I aktuellt ärende kan
konstateras att marknaden är mycket begränsad och utgörs i praktiken av berörda
arrendatorer. Ett marknadsmässigt pris kan inte ensidigt bestämmas med ledning
av en extern värdering, en värdering som säljaren (kommunen) åberopat.
Marknadspriset måste också bedömas utifrån vad köparna (arrendatorerna) vill
betala. Vid en samlad bedömning utifrån de värderingar parterna har åberopat
har priset efter en förlikningsdiskussion under arrendenämndens ledning
fastställts till 1 250 000 kr. Ett pris som kommunen utifrån gällande
förutsättningar bedömer som marknadsmässigt. Kommunstyrelsen beslut utgör
således inte understöd till enskild. Styrelsen har följt gällande markpolicy och
har inte överskridit sina befogenheter. ”
Jäv
Bo Bertelsen (M) och Gösta Andersson (SB) anmäler jäv och lämnar mötet.
Yrkanden
Karl-Erik Persson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Halldin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till svar med anledning
av att han delar den överklagandes syn på att beslutet som Kommunstyrelsen
fattat är otillåtet stöd till enskild dvs. i linje med överklagan.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Karl-Erik Perssons (M) förslag till
beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs, de som röstar i enlighet med Karl-Erik
Perssons (M) förslag till beslut röstar ja, och de som röstar i enlighet med Benny
Halldins (S) förslag till beslut röstar nej. Omröstningen utfaller med 7 ja- röster
och 6 nej-röster.
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 sitt eget yrkande.
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KS § 220
Dnr 2013/279-251

Godkännande av exploateringsavtal avseende detaljplan för
Rönnäng 1:553 m fl. bostäder på Skalåsberget
Ärendet
Det pågår ett detaljplanearbete avseende fastigheten Rönnäng 1:553 m fl. Syftet
med detaljplanen är att skapa möjlighet till att uppföra 35 st friliggande bostäder.
Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan
exploatörerna och Tjörns kommun som bland annat reglerar utbyggnad av
allmän plats, VA- och dagvattenanläggning samt övriga anläggningar inom
kvartersmark samt anslutning till väg 718.
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till kommunstyrelsens presidieutskott att hantera ärendet vidare. Utskick
av handlingar ska skickas i färg till (S).
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KS § 221
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 presidieutskott
Förstudie för Europeiska socialfonden (ESF), programområde 2
Ev försäljning av fastigheten Rönnäng 1:529
Uppdrag Räddningstjänst Stenungsund-Tjörn
Färjelägesutredningen C2C
Anslutningsväg Pingskyrkan Smedjan
Kommunchef
Avtal avseende Tekniska konsulter- Besiktning-El och Tekniska konsulterBesiktning Sprängning/schakt
Beslut angående ansökan om att få friköpa mark under bod, del av Koholmen 1:1
Fullmakt att företrräda Tjörns kommun
Mark- och exploateringschef
Avtal om nyttjanderätts- och driftsavtal för fastigheten Åstol 1:158
Kommunjurist
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Klädesholmen 1:152
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Tubberöd 1:453
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Tubberöd 1:505
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Tubberöd 1:174
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Skår 1:6
Protokollsanteckning
Benny Halldin (S) yttrar sig angående delegationsbesluten enligt följande ang
beslut om fastigheten Åstol 1:158:
”Detta ärende har passerat anständighetens gräns för hur delegationsbeslut
expedieras med anledning av de olika yrkanden som var på kommunstyrelsens
möte den 5 september 2013.”
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Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.
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KS § 222
Dnr 2013/395-029

Värdegrund
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) lämnar ett förslag till värdegrundsarbete till samtliga politiska
gruppledare.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen.
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KS § 223
Dnr 2013/396-140

Näringslivsnyhetsbrev
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) yrkar att det senaste näringslivsnyhetsbrevet uppdateras på
webben till att även inkludera Benny Anderssons namn och foto.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera synpunkten.
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KS § 224
Dnr 2013/397-049

Information från genomförda möten
Ärendebeskrivning
Anders G Högmark (M) informerar om genomförda möten på kommuninvest,
utbildning av SKL kring lekmannarevision i kommunala bolag och möte kring
havsbruk.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen.
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OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-07
Namn

parti

närv

närv

Omröstningar

ej tjg
Ja

Dagordning

Motion

Motion

§ 190

§ 191

§ 192

nej

avst

ja

nej

avst

ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm § 219

FP

1

Bo Bertelsen ej § 219

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

-

Håkan Bergstam

M

-

Anders G Högmark

M

1

Karl-Erik Persson

M

1

1

1

1

Inga-Lill Hast

M

-

Roland Flyckt

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson ej § 219

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

Hanna Gustafsson

S

1

1

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors § 219

S

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

Azar Hedemalm

MP

Summa:

-

13

2

8

5

8

5

8

5

avst

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-07
Namn

parti

närv

närv

Omröstningar

ej tjg
Ja

Motion

Motion

Motion

§ 193

§ 194

§ 195

nej

avst

ja

nej

avst

ja

Nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm § 219

FP

1

Bo Bertelsen ej § 219

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

-

Håkan Bergstam

M

-

Anders G Högmark

M

1

1

1

1

Karl-Erik Persson

M

1

1

1

1

Inga-Lill Hast

M

-

Roland Flyckt

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson ej § 219

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

Hanna Gustafsson

S

1

1

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors § 219

S

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

Azar Hedemalm

MP

Summa:

1

-

13

2

8

5

8

5

8

5

avst

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
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Namn

parti

närv

närv

Omröstningar

ej tjg
Ja

Motion

Motion

Motion

§ 196

§ 197

§ 198

nej

avst

ja

nej

avst

ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm § 219

FP

1

Bo Bertelsen ej § 219

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

-

Håkan Bergstam

M

-

Anders G Högmark

M

1

1

1

1

Karl-Erik Persson

M

1

1

1

1

Inga-Lill Hast

M

-

Roland Flyckt

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson ej § 219

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

Hanna Gustafsson

S

1

1

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors § 219

S

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

Azar Hedemalm

MP

Summa:

-

13

2

8

5

8

5

8

5

avst
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Namn

parti

närv

närv

Omröstningar

ej tjg
Ja

Motion

Motion

Motion

§ 199

§ 200

§ 201

nej

avst

ja

nej

avst

ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm § 219

FP

1

Bo Bertelsen ej § 219

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

-

Håkan Bergstam

M

-

Anders G Högmark

M

1

1

1

1

Karl-Erik Persson

M

1

1

1

1

Inga-Lill Hast

M

-

Roland Flyckt

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson ej § 219

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

Hanna Gustafsson

S

1

1

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors § 219

S

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

Azar Hedemalm

MP

Summa:

-

13

2

8

5

8

5

8

5

avst
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Namn

parti

närv

närv

Omröstningar

ej tjg
Ja

Motion

Motion

Näringslivsstrategi

§ 202

§ 203

§ 204

nej

avst

ja

nej

avst

ja

nej

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm § 219

FP

1

Bo Bertelsen ej § 219

M

1

1

1

1

Yvonne Andersson

M

-

Håkan Bergstam

M

-

Anders G Högmark

M

1

1

1

1

Karl-Erik Persson

M

1

1

1

1

Inga-Lill Hast

M

-

Roland Flyckt

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson ej § 219

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

Hanna Gustafsson

S

1

1

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors § 219

S

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

Azar Hedemalm

MP

Summa:

-

13

2

8

5

8

5

8

5

avst
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Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Avfallsföreskrifter

VA-taxa

Yttr Klädesholmen

§ 211

§ 212

§ 219

Ja

nej

avst

ja

nej

avst

ja

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm § 219

FP

1

Bo Bertelsen ej § 219

M

1

Yvonne Andersson

M

-

Håkan Bergstam

M

-

Anders G Högmark

M

Karl-Erik Persson

nej

1
1

1

1

1

1

1

M

1

1

1

1

Inga-Lill Hast

M

-

Roland Flyckt

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson ej § 219

SB

1

1

1

Mats Kristensson

C

1

1

1

Benny Andersson

S

1

1

1

1

Gunilla Nordberg

S

1

1

1

1

Benny Halldin

S

1

1

1

1

Hanna Gustafsson

S

1

1

1

1

Robert Johansson

MP

1

1

1

1

Nils Lackfors § 219

S

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

Azar Hedemalm

MP

Summa:

1

1

-

13

2

8

5

8

5

7

6

avst

