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KS § 66

Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsen beslutar
Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.
Inga-Lill Hast (M) utses att justera § 78.
Justeringen äger rum den 9 april kl 9.00 i kommunhuset, Skärhamn.
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Utdragsbestyrkande
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KS § 67

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa dagordningen med följande ändringar:
Martin Johansen (FP) meddelar att ärende 24- Försäljning av Tubberöd 1:197
utgår.
Yrkanden
Gunilla Nordberg (S) yrkar:
- Tillägg av: Fråga kring hemsida
- Utgå ärende 23- Lokalförsörjningplan
- Utgå ärende 7 för att återkomma till kommunstyrelsen i maj med ett politiskt
svar.

-

Benny Halldin (S) yrkar tillägg av:
Fråga om trygghetsboende.
Kommunstyrelsen ajourneras 15.10-15.20.
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa dagordningen med följande ändringar:
- Ärende 7 kring fastighetsförsäljning Tubberöd 1:197 utgår.
- Fråga kring hemsidan läggs till.
- Fråga om trygghetsboende läggs till.

Justerandes sign
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KS § 68
Dnr 2013/104-042

Årsredovisning Tjörns kommun 2012
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2012.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M), Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
förslaget till beslut- att godkänna årsredovisningen för 2012.
Protokollsanteckning från Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) kring
ekonomistyrning enligt följande:
”(S) och (MP) vill på detta sätt markera sin oro över den dåliga ekonomiska
styrningen inom Tjörns kommun:
Några uppenbara exempel på detta är:
1. Under 2012 var utfallet av gjorda investeringar 104,8 Miljoner kronor mot
budget på 82,0 Miljoner kronor. Kommunfullmäktige har inte på något sätt
kunnat påverka detta överdrag då vare sig kostnadsfördyringar på befintliga
projekt eller ”Slutredovisningar av investeringsprojekt” skett till
Kommunfullmäktige enligt gällande regler.
2. Relationerna mellan Samhällsbyggnadsavdelningen och Tjörns Miljö AB har
varit oklara. Tjörns Miljö har inte haft en fungerande ekonomisk styrning
vilket resulterat bland annat till att delårs bokslut som presenterats för
Kommunfullmäktige i efterhand visat sig felaktiga.
Om inte dessa brister omgående rättas till under innevarande år måste vi
överväga vårt ställningstagande om ansvarsfrihet för berörda politiker inför
behandlingen av Årsredovisningen 2013.”
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna årsredovisning för Tjörns
kommun 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 69
Dnr 2013/16-161

Antagande av lednings- och informationsplan för Tjörns
kommun 2013-2014
Sammanfattning
Bestämmelserna i lag (2006:544) om kommuners och landtings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till
att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en
god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Bakgrund
Enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska
kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys. Tjörns kommuns övergripande risk- och sårbarhetsanalys
2011-2014 är antagen av kommunfullmäktige 2011-09-08 § 157.
Kommunen ska med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.
Ärendet
För detta ändamål ska det finnas en fastställd lednings- och informationsplan för
mandatperioden 2013-2014.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anta Tjörns kommuns lednings- och
informationsplan vid händelse av en kris eller extraordinär händelse för 20132014.

Justerandes sign
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KS § 70
Dnr 2013/61-167

Antagande av säkerhetspolicy
Sammanfattning
Den gamla säkerhetspolicyn är från 2003 och ersätts med en ny säkerhetspolicy
som gäller för Tjörns kommun och dess bolag.
Säkerhetspolicyn anger bl.a. mål, ansvar, organisation och uppföljning av
säkerhetsarbetet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2003-03-13 ett handlingsprogram och
säkerhetspolicy för Tjörns kommun.
En säker och trygg kommun är en viktig och prioriterad del av kommunens
arbete.
För att kunna bedriva ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering krävs en
tydlig policy.
Med anledning av detta har det tagits fram en ny säkerhetspolicy som även
innefattar kommunens bolag.
Ärendet
Säkerhetspolicyn ska fungera som ett övergripande styrdokument som anger
inriktning och visa riktlinjerna för säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar
och bolag.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta anta Tjörns kommuns säkerhetspolicy.
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KS § 71
Dnr 2012/389-182

Svar på motion om oljesaneringen
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) har i en motion yrkat att
”kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsens presidie i uppdrag att
uppvakta ansvarigt statsråd med en begäran att minst:
- få resurser att fullfölja saneringen
- att felaktiga beslut om avslag på kaffepengar m.m till saneringsarbetarna
upphävs
- att en undersökningsgrupp tillsätts för att lära av det inträffade för att
samhället skall kunna agera bättre nästa gång något liknande inträffar
- att Tjörns kommun kompenseras full ut för de extra kostnader man haft för
det inträffade
- att kommunstyrelsens presidie skall återkomma med en avrapportering till
Kommunfullmäktige under 1:a halvåret 2013 om vad denna uppvaktning
resulterat till”
Ärendets behandling
Ärendet har remitterats till kommunkansliets enhet Räddning och Säkerhet som
svarat i skrivelse 2013-03-13.
Yrkanden
Anders G Högmark (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar:
”Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till
det svar räddningschefen redovisat med anledning av motionens fem yrkanden
anse motionen besvarad.”
Robert Johansson (MP) och Benny Halldin (S) yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs, de som röstar bifall till Anders G Högmarks
(M) yrkande röstar ja och de som röstar bifall till motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja och 5 nej, dessa redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till
det svar räddningschefen redovisat med anledning av motionens fem yrkanden
anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig mot beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 72
Dnr 2013/108-565

Revidering av sjöbodspolicyn samt sjöbodsregler
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2010-04-15 (KF § 45) Sjöbodspolicy med riktlinjer
för Tjörns kommun samt Sjöbodsregler 2010-05-20 (KF § 69).
Ärendet
Förslag till reviderade Sjöbodspolicy med riktlinjer för Tjörns kommun samt
Sjöbodsregler har upprättats, bilaga 1-2.
Förslaget innehåller bland annat revideringar avseende hur en sjöbod definieras
samt bodens utformning och storlek. Vidare har reglerna ändrats exempelvis vad
gäller prisnivå vid försäljning av sjöbod. Även bestämmelser vad som gäller vid
arrendators dödsfall har reviderats.
Ärendets behandling
Den politiska majoriteten bestående av (FP), (M), (C), (KD) och (SB) har
upprättat ett förslag till beslut i skrivelse den 21 mars 2013.
Yrkanden
Gösta Andersson (SB) yrkar bifall till förslaget till beslut med tillägg enligt
följande:
”Överlåtelse av arrende. Det finns en möjlighet för en arrendator att föra över sitt
arrende till make/maka, samt arvsberättigade barn över 18 år under pågående
arrendetid. Detta under förutsättning att vederbörande är folkbokförd i Tjörns
kommun. ”
Som följd av detta kompletteras § 10, punkt 4 enligt följande:
”När arrendatorn låter någon annan än make/maka, samt arvsberättigade barn
över 18 år överta nyttjandet av arrendestället.”
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslaget ska remitteras ut till de politiska partierna.
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) yrkande om återremiss.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet
ska avgöras idag.
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som röstar för en återremiss av ärendet röstar nej. Omröstningen
utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på Gösta Anderssons (SB) förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar 2
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Sjöbodspolicyn och sjöbodsreglerna revideras enligt upprättade förslag.
3. Revideringarna gäller från och med den 1 juni 2013
Reservation
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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2013-04-04
KS § 73
Dnr 2013/107-423

Revidering av policy/riktlinjer vid försäljning av mark och
fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2010-12-09 (KF § 131) Policy/riktlinjer vid
försäljning av mark och fastigheter i Tjörns kommun och dess bolag. I policyn
regleras bland annat hur mark ska överlåtas och prissättas.
Ärendet
Förslag till reviderad och kompletterad policy / riktlinjer vid försäljning av mark
och fastigheter har utarbetats. Kompletteringen avser även försäljning av
vattenområden. Se bilaga.
Förslaget innehåller bland annat en ny beräkningsmodell för priser avseende
kompletteringsmark. Denna modell utgår från skatteverkets gällande
riktvärdeangivelser för korrigeringsbelopp i kr/m2 för olika värdeområden för
småhus på Tjörn. Konsekvensen av den nya modellen är att priset per m2
kompletteringsmark blir lägre.
Nedan följer exempel på hur priset ändras med den nya modellen:

Skärhamn centrum
Rönnäng Bleket
Myggenäs Ost

Pris idag
5894 kr /kvm
1668 kr/kvm
1494 kr/kvm

Pris enligt förslag
1210 kr/kvm
430 kr/kvm
400 kr/kvm

Övriga revideringar avser bland annat försäljning av industrimark och upplåtelse
av mark i hamnområde.
Ärendets behandling
Den politiska majoriteten bestående av (FP), (M), (C), (KD) och (SB) har
upprättat ett förslag till beslut i skrivelse den 21 mars 2013.
Jäv
Gösta Andersson (SB) utgår på grund av jäv.
Yrkande
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kunna remitteras ut
till de politiska partierna.
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) yrkande om återremiss.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som röstar för en återremiss av ärendet röstar nej. Omröstningen
utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar 2
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Policyn /riktlinjerna vid försäljning av mark och fastigheter revideras och
kompletteras enligt upprättat förslag.
2. Den reviderade policyn gäller från och med den 1 juni 2013.
Reservation
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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KS § 74
Dnr 2013/109-256

Pris vid försäljning av vattenområde på kommunal fastighet
Bakgrund
Kommunfullmäktige förväntas anta reviderad ”Policy/riktlinjer vid
försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden” enligt vilken
vattenområde på kommunal fastighet kan säljas under vissa förutsättningar. Det
finns inget fastställt pris vid en sådan försäljning.
Ärendet
Det bör fastställas ett pris vid försäljning av vattenområde på kommunal
fastighet. 350 kr/m2 bedöms vara ett marknadsmässigt pris.
Ärendets behandling
Den politiska majoriteten bestående av (FP), (M), (C), (KD) och (SB) har
upprättat ett förslag till beslut i skrivelse den 21 mars 2013.
Jäv
Gösta Andersson (SB) utgår på grund av jäv.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslaget ska remitteras ut till de politiska partierna.
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) yrkande om återremiss.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som röstar för en återremiss av ärendet röstar nej. Omröstningen
utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Pris vid försäljning av vattenområde på kommunal fastighet fastställs till
350 kr/m2.
2. Priset uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI) med oktober
2012 som basår.
Reservation
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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KS § 75
Dnr 2013/110-261

Revidering av avgift för upplåtelse av mark för sjöbod/förråd
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-27 (KF § 142) att revidera avgiften för
upplåtelse av mark för sjöbodar och förråd.
Ärendet
Enligt gällande beslut avseende upplåtelse av mark för sjöbodar och förråd
uppgår arrendeavgiften till 96 kr/m2 per år (jämte indexuppräkning) för
ianspråktaget markområde samt därutöver en årlig grundavgift om 500 kr.
Det föreslås att arrendeavgiften ändras till 75 kr/m2 per år för ianspråktaget
markområde. Ingen grundavgift ska utgå. Vidare föreslås att arrendeavgiften ska
gälla för all upplåtelse av mark för sjöbodar och förråd oavsett vilken typ av
arrende (lägenhets- eller anläggningsarrende) som avses.
Ärendets behandling
Den politiska majoriteten bestående av (FP), (M), (C), (KD) och (SB) har
upprättat ett förslag till beslut i skrivelse den 21 mars 2013.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslaget ska remitteras ut till de politiska partierna.
Nils Lackfors (S) yrkar bifall till Benny Anderssons (S) yrkande om återremiss.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som röstar för en återremiss av ärendet röstar nej. Omröstningen
utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut.
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Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Arrendeavgiften för upplåtelse av mark för sjöbodar och förråd fastställs till
75 kr/m2 per år för ianspråktaget markområde.
2. Arrendeavgiften uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI) med
oktober 2012 som basår.
3. Revideringarna gäller från och med den 1 januari 2013.
4. Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-27, § 142 upphävs.
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KS § 76
Dnr 2012/330-702

Antagande av nya riktlinjer för alkoholservering samt
upphävande av tidigare riktlinjer och avgifter för
alkoholservering
Ärendebeskrivning
Enligt avtalet mellan Tillståndsenheten och Tjörns kommun ska tillståndsenheten
ta ut avgift, som motsvarar den faktiska kostnaden för arbetet med handläggning,
utredning och tillsyn enligt alkohollagen 8 kap 10 §. Det är kommunfullmäktige i
respektive kommun som bestämmer om avgiftens storlek
Socialnämnden fattade 2012-09-24 § 165 beslut om
1. Föreslå kommunfullmäktige upphäva beslut taget 2010-03-24, § 75, om
riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl.
2. Föreslå kommunfullmäktige att anta de nya riktlinjer för alkoholservering som
antagits i Göteborgs Stad.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10 § 9 att återremittera ärendet till
socialnämnden.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Benny Andersson (S) yrkar återremiss för anpassning av ärendet till Tjörns
kommuns förhållanden.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på yrkandet gällande återremiss och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ajournering 18.10-18.20.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som röstar för en återremiss av ärendet röstar nej. Omröstningen
utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Rösterna redovisas i särskild bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut.
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Kommunstyrelsen beslutar 2
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. upphäva beslut taget 2010-03-24, § 75, om riktlinjer för tillstånd att servera
spritdrycker, vin och starköl.
2. anta de nya riktlinjer för alkoholservering som antagits i Göteborgs Stad.
3. anta reviderade taxor enligt bilaga 1 Göteborgs Stads riktlinjer för
alkoholservering
4. besluta att de nya taxorna är gällande från och med 2013-05-01.
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KS § 77
Dnr 2013/81-042

Kommunstyrelsens bokslutsdokument 2012
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat kommunstyrelsens bokslutsdokument för
2012.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna bokslutsdokumentet för kommunstyrelsen 2012.
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KS § 78
Dnr 2012/358-346

Yttrande i mål angående laglighetsprövning
- Kommunfullmäktiges beslut om VA-taxa
Bakgrund
Stefan Karlsson m.fl. har överklagat kommunfullmäktiges beslut från
den 27 december 2012 (KF § 247) avseende höjning av VA-taxorna med 10
procent 2013-01-01 och med ytterligare 10 procent 2014-01-01. Kommunen har
den 7 februari 2013 yttrat sig över det som anförs i överklagan. Kommunens
yttrande och överklagan bifogas, bilaga 1-2.
Ärendet
Förvaltningsrätten har begärt att kommunen ska yttra sig över det som
klagandena anför i skrivelse daterad den 18 mars 2013, bilaga 3. Yttrandet ska
vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 5 april 2013.
Klagandena vidhåller att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas eftersom det
strider mot lag och författning. Det anförs bland annat att höjningen endast avser
2013-01-01 och 2014-01-01, det vill säga att tiden däremellan är oreglerad.
Vidare görs gällande att VA-verksamhetens intäkter och kostnader inte
särredovisas. Därutöver påstås att avgiftshöjningen är oskälig med hänsyn till
fastighetsägarnas nytta av VA-anläggningen.
Kommunens inställning är att beslutet är i enlighet med gällande lagstiftning och
därför inte ska upphävas. Förslag till yttrande till förvaltningsrätten kommer att
upprättas och överlämnas till kommunstyrelsens ledamöter senast vid styrelsens
sammanträde den 4 april. Handlingarna är överlämnade till
samhällsbyggnadsförvaltningen för synpunkter.
Yrkanden
Samtliga ledamöter tillhörande (S) deltar inte i beslutet.
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen yttrar sig till förvaltningsrätten i enlighet med upprättat
förslag.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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KS § 79
Dnr 2012/425-537

Svar på remiss om lokalisering av Resecentrum
Stenungsunds kommun har i en lokaliseringsutredning från maj 2012 presenterat
fyra olika lägen för ett resecentrum. De olika alternativen ligger utefter sträckan
från Nösnäs till befintlig järnvägsstation med den sistnämnda som ett 0alternativ.
Sammanfattningsvis anser därför Tjörns Kommun att:
 Åtgärder i kollektivtrafiken i första hand måste betraktas och ske utifrån
resenärernas villkor.
 Varje enskild kommun har ansvar för att värna om sina invånares
möjligheter till en god kollektivtrafik. För att åstadkomma detta är det både
självklart och naturligt att STO kommunerna tillsammans hävdar sig i
regionen genom att samverka.
 Ett resecentrum i Stenungsund bör placeras så att det ger ett ökat resande
för alla invånare och besökare till de tre STO-kommunerna.
 Ett resecentrum i ett kommunikationsmässigt optimalt läge kan skapa en
gemensam entré till hela STO-området.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP) och Yvonne Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar: ”Ge kommunchefen i uppdrag att redigera Tjörns kommuns svar och
stämma av detta med kommunstyrelsens ordförande som får delegation att fatta
beslut om godkännande av yttrandet innan det översänds.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på det nya förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Ge kommunchefen i uppdrag att redigera Tjörns kommuns svar och stämma av
detta med kommunstyrelsens ordförande som får delegation att fatta beslut om
godkännande av yttrandet innan det översänds.
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KS § 80
Dnr 2013/50-041

Svar på remiss avseende samrådsunderlag avseende
verksamhetsinriktning och budget för GR år 2014
Ärendebeskrivning
GR har översänt ett samrådsunderlag avseende budget för kommande år, 2014,
till medlemskommunerna med en hemställan om synpunkter senast den 4 april.
Kommunernas årsavgift till GR var 74,11 kronor per invånare år 2013 och har så
varit sedan år 2011. I förslaget till budget föreslås avgiften ligga på samma nivå
år 2014 och blir enligt förslaget 1 110 000 kronor för Tjörn.
I en alltmer kärvare ekonomi bör GR ytterligare förstärka möjligheter till såväl
strategisk som operativ samverkan med medlemskommunerna. Innefattar bl a
kontakter med statliga myndigheter, regering och riksdag.
I detta arbete bör även GRs egen organisation anpassas till behovet av framtida
lösningar. Särskilt bör här uppmärksammas metoder och kompetens med
uppdrag att stödja barn och ungdomar som far illa.
Yrkanden
Rosita Runegrund (KD) yrkar tillägg av ett mål enligt följande:
”att öka andelen elever som fullföljer sin utbildning inom ordinarie
utbildningstid”.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut med det yrkade tillägget.
Kommunstyrelsen beslutar
Med tillägg av målet kring ungdomar beslutar kommunstyrelsen ställa sig bakom
förslag till verksamhetsinriktning om budget för Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) år 2014.
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KS § 81
Dnr 2013/17-161

Antagande av utbildnings- och övningsplan för Tjörns kommun
2013-2014
Sammanfattning
Bestämmelserna i lag (2006:544) om kommuners och landtings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) syftar till
att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en
god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Bakgrund
Enligt 2 kap 8 § lag (2006:544) om kommuners och landtings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen
ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den övning och
utbildning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära
händelser i fredstid. Detta gäller de politiker och tjänstemän som ingår i
kommunens centrala krishanteringsorganisation.
Ärendet
För detta ändamål ska det finnas en fastställd utbildnings- och övningsplan för
mandatperioden 2013-2014.
Yrkanden
Anders Wernesten (FP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Anta Tjörns kommuns utbildnings- och övningsplan i enlighet med lagen
(2006:544) om extraordinära händelser 2013-2014.
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KS § 82
Dnr 2013/91-106

Förslag till GR-medverkan i ledningsgrupp för samverkan
mellan kommunalförbunden, Västkom och Västra
Götalandsregionen
Ärendebeskrivning
Ett förslag vad gäller samverkan mellan kommunalförbunden, Västkom och
Västra Götalandsregionen för frågor som rör socialtjänst samt vård och omsorg
har tagits fram.
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionen har beslutat informera om det fattade
beslutet för eventuella synpunkter.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen.
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KS § 83
Dnr 2013/92-726

Västbus, redigerade och kompletterade riktlinjer
Bakgrund
Västbus arbetar för att barn- och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social
problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga komma i kläm mellan
olika verksamheter och huvudmän. För att lägga hela fokus på barnet ska chefer
och medarbetare från socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP med flera arbeta
enligt Västbus riktlinjer. Dessa riktlinjer har nu arbetats om.
Ärendet
Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna inom regionen har tecknat ett
avtal kring samverkan och parternas vårdinsatser till barn och unga, det så
kallade Västbus. För att konkretisera målgrupper, ansvar, samverkan mm har
riktlinjer för denna samverkan arbetats fram vilka antogs 2005. Nu har förslag till
reviderade och kompletterande riktlinjer tagits fram. Det är relativt små
förändringar som gjorts. Exempelvis har det i föreslagna riktlinjer gjorts
förtydligande gällande primärvårdens ansvar kring barnhälsovården.
Västkoms styrelse samt GRs förbundsstyrelse har godkänt denna handling och
rekommenderar medlemskommunerna att för egen del godkänna riktlinjerna.
Yrkanden
Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna riktlinjerna för Västbus.
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KS § 84
Dnr 2013/93-730

Handlingsplan ”Mest sjuka äldre”
Ärendebeskrivning
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, träffade en
överenskommelse för 2012 om utveckling av vården och omsorgen om de mest
sjuka äldre. Under 2013 avsätts 1,1 miljarder kronor ur statsbudgeten för denna
satsning. Medlen är huvudsakligen prestationsbaserade.
Ärendet
Satsningen har tillkommit för att äldre personer med omfattande och
sammansatta vård- och omsorgsbehov är en växande grupp i vårt samhälle. För
en äldre person med flera diagnoser kan det emellanåt vara svårt att orientera sig
mellan de olika vårdkontakterna. Därför krävs en ökad samverkan mellan vård
och omsorg kring den äldre och även en förenklad vårdstruktur.
Yrkanden
Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Ansluta till den regionala handlingsplanen 2012-2014 med särskilt fokus på de
mest sjuka äldre.
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KS § 85
Dnr 2012/437-438

Utvärdering av projekt 8-fjordar och förslag till förlängning av
projektet
Bakgrund
8-fjordar projektet startades för att kommuninvånare, föreningar och företagare
hörde av sig till kommunerna och framförde att de inte var nöjda med tillståndet i
fjordarna. Kommunerna tillsammans med flera organisationer beslöt då att gå
vidare med att förbättra och utveckla fjordområdet. Målet var att förbättra miljön
i fjordområdet samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv och företagande
skulle stärkas.
Yrkanden
Anders G Högmark (M) yrkar tillägg i beslutet enligt följande ”med hänvisning
till de av samhällsbyggnadsförvaltningens redovisade överväganden”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på det reviderade förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Om fortsatt medlemskap i projektet 8-fjordar med hänvisning till de av
samhällsbyggnadsförvaltningens redovisade överväganden.
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KS § 86
Dnr 2013/82-736

Harmonisering av färdtjänstregler
Ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund har skickat förfrågan för bedömning om
en harmonisering at färdtjänstreglerna i Göteborgsregionen.
Ärendet har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen som inkommit med
svar i skrivelse 2013-03-11.
Yrkanden
Rosita Runegrund (KD) yrkar återremiss av ärendet till nämnden för att
konsekvenser av de nya föreslagna reglerna ska utredas vidare.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar
I grunden stå positiva till att regler och taxa är gemensamma i området. Ärendet
återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att få konsekvenser för Tjörns
kommun av de nya föreslagna reglerna utredda.
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KS § 87
Dnr 2013/26-283

Återremitterat ärende- - Lokalförsörjningsprogram
Bakgrund
I budgeten för 2012 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en
lokalförsörjningsplan.
Ärendet
Syftet med en kommunövergripande lokalförsörjningsplan är att ge en samlad
bedömning av vilka lokalförändringar som behövs och när de bör genomföras.
Processen för lokalförsörjningsplanen skall följa budgetarbetet och då specifikt
investeringsbudgeten. Planen skall uppdateras årligen, arbetet sker i samverkan med
förvaltningarna och lokalförsörjningsansvarig inom kommunen.
Ärendet har varit uppe på kommunstyrelsen 7 februari diarienummer 2013/26-283
där man beslutade att återremittera till samtliga nämnder för uppdatering och
kvalitetsgranskning av både lokalförsörjningsplan och befolkningsprognos.
Remissrundan har nu slutförts och förslagen på ändringar till följd av remissförfrågan
har infört i underlaget med kommentarer.
Befolkningsprognosen har reviderats under 2013, baserad på aktuella siffror från
2012-12-31.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Anta Lokalförsörjningsplan 2013-2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-04-04

29 [32]

KS § 88
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- Yttrande till Länsstyrelsen rörande ansökan om tillstånd till
allmän kameraövervakning.
Ordförandebeslut- Remissvar avseende Handlingsplan för jämlik hälsa i hela
Västra Götaland.
Kommunchef
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten
Myggenäs 12:139.
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Myggenäs
2:5.
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten
Myggenäs 3:15.
IT-Basplattform Ref nr 2012-034 och Identitetslösning Ref nr 2012- 044.
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Myggenäs
4:1.
Anställning av mark- och exploateringschef.
Delegationsbeslut- tillförordnad kommunchef.
Uppdrag gällande konsultinsatser för utredning av förutsättningar kring
inomhusbad för Tjörns kommuninvånare.
Avtal tecknat med Primona AB angående IT-system för elektronisk upphandling
Förteckning över beslut avseende avtal hantverkartjänster
Fullmakt för advokaterna Ted Wennerquist, Peter Näsström, jur kand Jennie
Rasmusson eller jur kand Åsa Radix, Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist
AB att föra jordägarens talan i arrendenämnden avseende Sunna S:17
Ekonomichef
Återrapportering av delegationsbeslut- lösen av lån.
Återrapportering av delegationsbeslut- avsteg från riktlinjer.
Återrapportering av återställande avseende checkkredit.
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Räddningschef
Beslut om förbud mot eldning utomhus inom Tjörns kommun.
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor- Gamla Apoteket i Kållekärr.
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor- Restaurang Kylen
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor- BRF Valla SOlglänta
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckorTremfam AB.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) och Rosita Runegrund (KD) yrkar bifall till förslaget till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.
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KS § 89
Dnr 2013/127-105

Fråga om kommunens hemsida
Ärendebeskrivning
Gunilla Nordberg (S) ställer en fråga kring ansvaret och målet för befintlig
information på Tjörns kommuns hemsida.
Kommunstyrelsen beslutar
Ärendet skickas till presidieutskottet för behandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31 [32]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-04-04

32 [32]

KS § 90
Dnr 2013/126-700

Fråga om trygghetsboende
Ärendebeskrivning
Benny Halldin (S) ställer en fråga kring beslutet av omvandling av platser för
särskilt boende på Kvarnbacken till platser för trygghetsboende.
Kommunstyrelsen beslutar
Ärendet förs till kommunstyrelsens presidieutskott för bedömning.
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OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-04
Namn

parti

närv

närv
ej tjg

Omröstningar
Motion oljesanering

§ 71

Ja

nej

avst

Återremiss
sjöbod § 72
ja

nej

avst

Återremiss
§ 73
ja

Martin Johansen

FP

1

1

1

1

Anders Wernesten

FP

1

1

1

1

Daniel Hjerpe

FP

-

Filip Malm

FP

-

Bo Bertelsen t o m § 70

M

1

1

1

Yvonne Andersson

M

1

1

1

1

Håkan Bergstam

M

1

1

1

1

Anders G Högmark from §

M

1

1

1

1

Karl-Erik Persson t o m § 69

M

1

Inga-Lill Hast fr o m § 72

M

1

Rosita Runegrund

KD

1

1

1

1

Gösta Andersson ej § 73-

SB

1

1

1

1

nej

68

74

Mats Kristensson t o m §

C

67

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

MP

1

1

Nils Lackfors fr o m § 72

S

1

1

1

Robert Bull

S

1

Claes Jansson

S

1

MP

1

Robert Johansson tom §
71

Azar Hedemalm t o m § 71

Summa:

13

7

7
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8

5

8

5

avst

2 (2)

OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014
Kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-04
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Omröstningar

ej tjg
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Martin Johansen
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Bo Bertelsen t o m § 70
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Håkan Bergstam
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1

1
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Anders G Högmark from §
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1
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1
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1

1

1

1
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1

1
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C
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Benny Andersson
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1

1
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1
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S

1

1
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S

1
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Robert Johansson tom §
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