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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Tanja Siladji Dahne (MP) 
Magne Hallberg (KD), ej § 19 
Rolf Persson (M) fd (KD), ersätter George Strömbom (C) § 9  
samt Magne Hallberg (KD) § 19 
George Strömbom (C) 
Rosalie Sanyang (S), ej § 9 
Rikard Larsson (S), ej § 19 
Benny Halldin (S), ersätter Rosalie Sanyang (S) § 9 samt Rikard 
Larsson (S) § 19 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD)

Övriga närvarande Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
Erling Alsin (-) fd (V) 
 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Cathrine Berndtsson, tf förvaltningschef § 4 
Martin Wallin, processledare  § 4 
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§ 3 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 

Kultur- och fritidsförvaltningens hbtqi-diplomering med 
tillhörande handlingsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Cathrine Berndtsson, tf förvaltningschef, samt Martin Wallin, 
processledare vid kultur- och fritidsförvaltningen, informerar 
kommunstyrelsen om processen kring förvaltningen hbtqi-
diplomering. 

I slutet av 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden om förvaltningens 
mål för det kommande året, där ett var att hela verksamheten skulle 
genomgå en omfattande utbildning om hbtqi (ett paraplybegrepp för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck 
och identiteter och intersexpersoner). 
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§ 5 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg 
(TP) om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till trafikenhetens 
tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om 
laddningsmöjligheter för fordon vid boendeparkering i Rönnäng, 
med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid 
kommunens boendeparker inom området i anslutning till 
Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-09-09 beslutat att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio 
amperestolpar för de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som 
kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-08 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till trafikenhetens 
tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. I tjänsteutlåtandet anför 
trafikenheten följande: 

”Trafikenheten har ett pågående arbete utifrån återremissens 
uppdrag.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Under hösten har en intresseanmälan skickats ut till alla 191 
innehavare av boendeparkeringsplatser med en förfrågan om 
intresse för att kunna ladda sin bil på sin hyrda parkering. 54 st i 
Rönnäng (av 161) och 6 st i Kyrkesund (av 30) har svarat att de 
gärna vill kunna ladda sin bil på den hyrda parkeringsplatsen. 

Redan idag är Jannes Äng förberedd med tomrör för att kunna 
förses med el till laddningsstolpar. I samband med en 
uppgradering av den uttjänta motorvärmaranläggningen vid 
Rönnängs brygga/Hamnplan skulle även dessa platser kunna ges 
liknande möjlighet. Dock behöver den turordning som idag 
används för att få tillgång till en boendeparkering ses över och 
samordnas med de som uttryckt intresse för laddplats. 

Arbete med att utreda investeringskostnad för anläggningarna 
och hur dessa sedan ska fördelas per boendeparkering pågår.” 

Kommunkansliet har inga övriga synpunkter i frågan utan 
föreslår att samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut ska 
bifallas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 229 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 363 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 
Motion 2020-12-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2021 

2021/339 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna delårsrapport per 31 augusti 2021 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning 
Södra Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2021. Förbundets resultat för perioden 
januari-augusti 2021 är negativt och uppgår till -7 055 tkr. Prognos för 
2021 är ett balanskravsresultat om 1 188 tkr. Det prognostiserade 
resultatet för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till 
-9 300 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte 
är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen har 
beslutet om. De finansiella målen som formulerats av direktionen 
bedöms komma att uppfyllas. Revisorerna har uppmanat direktionen 
att fastställa mer relevanta finansiella mål för verksamheten och 
bedömer att de utifrån redovisningen i delårsbokslutet inte kan uttala 
sig om förbundet vid årets slut kommer att ha uppnått 
inriktningsmålen. Delårsrapporten bedöms uppfylla i allt väsentligt 
kraven enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 230 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 
2021 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport  
KPMGs granskning av SBRF delårsrapport  
Protokoll från Direktionen 2021-10-14, § 85 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 7 

Antagande av avgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

2021/217 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa avgifter enligt 8 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen 
(2001:453) i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Avgifterna i punkt 2, 3 och 7 i bilaga 1 ska justeras utifrån 
eventuella förändringar i 6 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstförordning (2001:937) och 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken. 

3. Avgifterna i punkt 4, 5 och 6 i bilaga 1 ska justeras enligt 
följande. Omvårdnadskostnader ska per månad uppgå till en 
tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Måltidskostnader ska per 
månad uppgå till en tolftedel av 0,7971 prisbasbelopp. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen ta ut avgift för uppehälle 
gällande vuxna som får vård och behandling för missbruk i hem 
för vård och boende (HVB) eller i familjehem. För andra stöd- och 
hjälpinsatser som inte avser vård och behandling får kommunen 
ta ut skälig ersättning.  

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till att betala 
kommunens kostnader för vård som barn bereds i annat hem än 
det egna.  

Kommunen får för vissa tjänster enligt socialtjänstlagen ta ut 
skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta de avgifter som 
ska gälla i Tjörns kommun.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 231 
Socialnämnden 2021-10-27, § 200 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-26, § 151 
Socialnämnden 2021-06-21, § 149 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Avgifter, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 8 

Ansökan från Skärhamns IK om kommunal borgen 

2021/91 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tjörns kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Skärhamns IK:s förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp 
om 16 800 000 kr. 

2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas 
genom rak amortering och är slutbetalda senast den 31 
december 2041. 

3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Magne Hallberg (S), Björn 
Möller (KD) fd (M) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK (SIK) ansöker om kommunal borgen som säkerhet 
för banklån som ska användas till att förbättra Röahallen, enligt 
bilaga 1. 

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med 
om- och tillbyggnationen av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för 
utomhusidrott och utomhusaktiviteter. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys 
tagits fram. Riskanalysen visar på en låg risk. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 232 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 213 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 33  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Ansökan om kommunal borgen, bilaga 1 
Förslag till koncept för Röahallens framtid, bilaga 2  
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsförvaltningen, bilaga 3 
Finansieringsförslag, bilaga 4 
De fem idrotts-anläggningarna, Historik och nuläge, bilaga 5 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Gert Kjellberg (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 
Gert Kjellberg (TP) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Gert Kjellberg (TP) deltar i beslutet.” 

Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Magne Hallberg (KD), Björn 
Möller (KD) fd (M) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”För oss, S och KD är det viktigt: 

Att alla föreningar behandlas lika och att bidragsvillkoren är lika och 
förutsägbara. 

Att föreningarna är fria och framför allt får fokusera på sin verksamhet 
och att kommunen tar ett större ansvar för lokalerna som då också 
lättare kan samutnyttjas.   

Vi anser vidare att skolstrukturen och utbyggnaden av idrottslokaler 
vid de två mellan- och högstadienaven borde komma före satsningar på 
att varje enskild förening ska bygga sina egna lokaler. 

Dessutom är det system som Kultur- och Fritid byggt upp med borgen 
och driftskostnadsbidrag mycket dyrare än om kommunen tog egna 
lån. Räntan är mer än dubbelt så stor i detta system än om kommunen 
själv tog lånen.  Det är främst Tjörns sparbank som tjänar på denna 
modell. 
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Men det är er budget som majoriteten antagit och ni har tydligen dessa 
prioriteringar i er budget, och vi vill inte sätta käppar i hjulet för någon 
idrottsförening, så vi avstår från att delta i beslutet. 

Och vill ha denna kommentar till protokollet .” 
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§ 9 

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende 
räkenskapsåret 2020 

2021/359 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende 
verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Säbygården har inkommit med årsbokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsrapport för år 2020. Utsedd 
lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns 
för räkenskapsåret 2020. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 233 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-02 
Årsbokslut Stiftelsen Säbygården 2020 
 
Jäv 
Rosalie Sanyang (S) och George Strömbom (C) anmäler jäv och lämnar 
lokalen under ärendets behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 10 

Antagande av ny investeringspolicy 

2021/372 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till ny investeringspolicy. 

Sammanfattning 
I samband med redovisningen av utvärdering av kommunens 
investeringspolicy beslutade kommunfullmäktige att en ny 
investeringspolicy skulle tas fram. De synpunkter som framkom 
vid utvärderingen har beaktats i arbetet med framtagandet av en 
ny policy. Investeringspolicyn har anpassats till 
lokalförsörjningsprocessen. En större precision har efterfrågats vid 
budgetering varför årsanslag återinförs och starttillstånd 
tidsbegränsas. Den del som avser täckning av driftskonsekvenser 
kvarstår till 80/20 som huvudregel. 

I förslag till ny policy anges en förändrad beräkning av räntan 
avseende taxefinansierad verksamhet. Beräkningen bygger på att 
alla komponenter kopplat till räntan ska beaktas. 

För att skapa tydlighet och struktur i förvaltningens arbete har 
även en tillämpning tagits fram. 

Investeringsverksamheten följs upp under året enligt kommunens 
budget- och uppföljningsprocess och sammanfattas i kommunens 
årsredovisning.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 234 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 47 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Förslag till ny investeringspolicy 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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§ 11 

Översyn och upphävande av inaktuella styrdokument 

2021/75 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
upphäva: 

1. Handlingsplan för rehabilitering (KF 2002-11-18, § 135) 
2. Stresshantering - handlingsplan för Tjörns kommun (KF 2002-11-

18, § 139) 
3. Mångfaldspolicy Tjörns kommun (KF 2004-05-13, § 61) 
4. Missbrukspolicy (KF 1992-09-24, § 150) 
5. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (KF 2002-11-18, § 136). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att upphäva Strategi och 
riktlinjer för EU-projekt (KS 2010-06-03, § 93). 

Sammanfattning 
En översyn av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
gällande styrdokument har genomförts och sex stycken 
styrdokument har identifierats som obsoleta, har ersatts med 
andra regler eller styrs numer direkt i lag. Dessa styrdokument 
föreslås därför upphävas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 235 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 12 

Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG) samt övergång av verksamhet 

2020/238 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tjörns kommun ansöker om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). 

2. Ge direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF) i uppdrag att verka och möjliggöra för övergång av 
verksamheten till Räddningstjänsten Storgöteborg under 2022. 
Avstämningar ska kontinuerligt ske med medlemssamrådet. 

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett 
kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum av vilka ett 
flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunalförbundet 
1993. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-01/§ 206 att lämna in en 
intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). Även resterande kommuner inom Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund, Lilla Edet och Stenungsund, 
lämnade in en intresseanmälan. 

Utredningen av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i 
RSG för kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund är nu 
färdigställd och överlämnad till kommunerna, se bilaga 1. 

I samband med överlämnandet uppgav RSG att det är angeläget 
att respektive kommun inkommer med en formell 
medlemsansökan för att processen inte ska förlora kraft och 
tempo. 

Den fortsatta processen innebär även att SBRFs inriktning 
förändras under 2022, där direktionen har efterfrågat ett 
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förtydligat uppdrag från respektive kommun för att möjliggöra en 
övergång till RSG och senare avveckling av SBRF. 

Förslaget som förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen har 
arbetats fram i samråd med Lilla Edet, Stenungsund samt 
företrädare för SBRF. Beslutet omfattar den formella ansökan, 
samt ett uppdrag till direktionen i SBRF att verka och möjliggöra 
för övergång av verksamheten under 2022. 

Övriga kommuner har för avsikt att lyfta respektive ärende för 
beslut i kommunfullmäktige i januari. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-01, § 206 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Missiv 2021-12-22 
Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 13 

Remissvar: Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022-2030 

2021/327 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kultur och 
fritidsförvaltningens förslag på remissvar samt med de tillägg som 
kommunstyrelsens förvaltning föreslår, enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns har ombetts att yttra sig över 
revideringsförslaget av Göteborgs stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030.  

Programmet bygger på det tidigare beslutade (2018) programmet 
som enligt plan skulle reviderats först om två år. En av effekterna 
av den pågående coronapandemi har varit att redan tidigare 
kända trender inom exempelvis digitalisering, konsumtions- och 
resmönster förstärkts och accelererats. Förändringarna har belyst 
behovet av en översyn av målbild och strategier i Göteborgs Stads 
program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, i syfte att 
tjäna som långsiktigt styrdokument för stadens roll i utvecklingen 
av en besöksnäring i förändring. En tidigarelagd revidering av 
programmet initierades därför, för att spegla och omhänderta de 
omställningar och riktningsförändringar som besöksnäringen står 
inför. 

Tjörns kommuns yttrande ombeds ges utifrån tre definierade 
bedömningsdimensioner: ekonomiska, ekologiska och sociala. 
Dessutom finns en remissmall med en tydlig önskan om att denna 
skall användas. Förslag till remissvar är därför infört i mallen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 236 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 127 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
Förslaget till remissvar är framtaget i samverkan mellan 
kommunens avdelningschef för turism samt näringslivsstrateg. De 
tillägg som föreslås är förankrade hos avdelningschefen för 
turism. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Tjörns kommuns förslag till remissvar på Göteborgs stads 
besöksnäringsprogram 
Remittering av förslag till Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030 
Remissversion Göteborgs Stads Program för besöksnäringens 
utveckling 2022–2030 
Fördjupningsmaterial Göteborgs Stads Program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030 
Remissmissiv inklusive sändlista 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Göteborg & Co via diarium.gbg-co@goteborg.com, ämne 
”diarienummer 0306/21”.  

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 14 

Remissvar: Regional transportinfrastrukturplan för 
Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning 

2021/333 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag samt med föreslagna tillägg 
redovisade i tjänsteutlåtande 2021-12-07. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett förslag på 
regional transportinfrastrukturplan som nu är ute på remiss.  
Svar på remissen ska vara VGR till handa senast 2022-01-31. 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet inför 
Kommunstyrelsens beslut.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 237 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 364 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Regional infrastrukturplan 2022-2033 remissversion  
Hållbarhetskonsekvensbedömning remissversion  
Missiv och sändlista regional infrastrukturplan  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen@vgregion.se, ämne 
”Tjörns kommun – Remissvar Regional infrastrukturplan, RS 2019-
08293” 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 15 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) avseende 
hyresavtal för Bleketskolan 

2021/340 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Notera redogörelsen från Tjörns Bostads AB. 
2. Avsluta ärendet utan vidare åtgärder. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
11-04 initierat ett ärende om hyresavtal för Bleketskolan, med 
följande yrkanden: 

”1. Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns Bostads AB skall 
skriftligen till kommunstyrelsen tydliggöra hur bolaget tillgodoser 
att hyresavtal följes gällande Bleketskolan. 

2. Svaret till nämnden skall ske skyndsamt” 

Frågeställningen har översänts till Tjörns Bostads AB, där bolagets 
presidium i sin tur har översänt ett skriftligt svar som bifogas 
tjänsteutlåtandet. 

Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 239 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 212 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Redogörelse från Tjörns Bostads AB om hyresavtal Bleket 
Initiativärende 2021-11-02 

23



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Notera redogörelsen från Tjörns Bostads AB. 
2. Avsluta ärendet utan vidare åtgärder. 

 
Beslutet skickas till 
Tjörns Bostads AB 
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§ 16 

Utvärdering sponsring 2021 

2021/348 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Även 2021 blev ett år som dominerades av coronapandemin även 
om restriktionerna succesivt hävdes under året. Trots det inkom 
nio sponsringsansökningar. Sex av dem beviljades och tre av dem 
kunde genomföras. Totalbeloppet för sponsring 2021 blev 
100 000:-.  

De genomförda evenemangen coronaanpassades. Det var digitala 
sändningar och digitala interaktioner. Två av de genomförda 
evenemangen ägde rum efter sommarsäsongen vilket innebar att 
restriktionerna för coronapandemin hade minskat och att de 
kunde genomföras som vanligt.  

Pandemin ledde till att väldigt många Tjörnbor semestrade 
hemma och många besökare kom till oss. Det blev en stor 
påfrestning för kommunens vattenleveranser och under större 
delen av sommaren fick västra Tjörn begränsa sitt vattenuttag och 
stundtals vara utan.  

Påverkan på kommunens infrastruktur (som vattenleverans, 
trafiksituation och parkeringar) samt intern resursanvändning bör 
tas hänsyn till vid framtida ansökningar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 240 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-01 
Utvärdering Sillens Dag 
Utvärdering Ungdoms SM i matchracing 
Fotodokumentation Ungdomslandskamper 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 17 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021 

2021/34 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av 
internkontroll för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid inledningen av 2021 fastställt en 
internkontrollplan. Planen fastställs och revideras varje år. 
Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också 
utföras, vilket också görs kontinuerligt. Sammanfattningsvis 
bedömer förvaltningen att de flesta kontrollmoment har uppnått 
ett tillfredsställande resultat. Respektive kontrollmoment 
redovisas under ärendebeskrivningen i tjänsteutlåtandet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 243 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Internkontrollplan 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 18 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

2021/377 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 
verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att 
det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
intern kontrollorganisation/rutin upprättas. Därvid ska 
förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 

Kommunstyrelsen upprättar årligen en internkontrollplan. Planen 
ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel 
för att nå verksamhetsmålen. Syftet är att förebygga, upptäcka och 
åtgärda fel och brister så att målen kan nås på ett effektivt sätt.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 244 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Förslag till internkontrollplan 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 19 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om att entlediga 
styrelsen i Tjörns Bostads AB 

2021/387 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 

(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads ABs styrelse med 
omedelbar verkan. 

2. Uppdra valberedningen att till kommunfullmäktige nominera en 
kandidat till ordförande. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att se över antalet ledamöter i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB.  

 
Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet att avgöra ärendet på dagens 
sammanträde. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
reserverar sig även skriftligt mot kommunstyrelsens slutliga beslut. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har initierat ett ärendet om att entlediga styrelsen i 
Tjörns Bostads AB, med följande yrkanden: 

”1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om att entlediga 
styrelsen i Tjörns Bostads AB 

2. Kommunstyrelsen föreslår Fullmäktige beslutar att välja en ny 
styrelse. 

3. Ärendet skall behandlas och beredas skyndsamt” 
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Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-12-15 
Beslut från Tjörns Bostads ABs styrelse 2022-01-04, § 2 
Skrivelse från Tjörns Bostads ABs styrelse avseende underhåll av 
Bleketskolan daterad 2022-01-04 
Redogörelse från Tjörns Bostads ABs styrelsepresidium avseende 
hyresavtal för Bleketskolan daterad 2021-12-03 
 
Jäv 
Magne Hallberg (KD) och Rikard Larsson (S) anmäler jäv och lämnar 
lokalen under ärendets behandling. 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:35-16:38. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår i första hand att kommunstyrelsen ska 
besluta att: 

1. Det noteras att initiativärendet inkommit. 
2. Ärendet överlämnas till arbetsutskottet för vidare beredning. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår i andra hand att kommunstyrelsen ska 
besluta att avsluta initiativärende utan vidare åtgärd. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Rosalie 
Sanyangs (S) första- och andrahandsförslag. 

Lars Carlsson (M) föreslår att ärendet ska behandlas på dagens 
sammanträde och att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 
(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads ABs styrelse med 
omedelbar verkan. 

2. Uppdra valberedningen att till kommunfullmäktige nominera en 
kandidat till ordförande. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att se över antalet ledamöter i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Lars 
Carlssons (M) förslag. 
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Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att avgöra ärendet senare i enlighet med Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

3 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) 
fd (M). 

Ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) förslag mot Rosalie Sanyangs (S) 
andrahandsförslag. Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

3 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) 
fd (M). 

Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
reserverar sig mot att avgöra ärendet på dagens sammanträde, enligt 
följande: 

”Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
kommunstyrelsens första beslut i detta ärende nämligen att 
överhuvudtaget besluta att ta upp och i sak behandla detta 
initiativärende på sammanträdet.  

Istället yrkade vi på att ett anmälningsärende skall som brukligt noteras 
och sedan skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 
hantering. 

Skäl för reservationen: 

1. På den godkända dagordningen var ärendet tydligt markerat som ett 
anmälningsärende. 

2. Att fatta ett beslut om hur man skall hantera ett initiativärende på 
samma sammanträdde som det anmäls skapar inte förutsättningarna 
för en korrekt beredning av frågan. Vidare ger det inte alla ledamöter 
samma möjligheter att sätta sig in i ärendet då koncentrationen i 
partigruppernas förberedelser inför sammanträdet fokuseras på de 
beslut Kommunstyrelsen skall fatta under mötet. Hade man velat ta ett 
beslut under detta sammanträdde skulle frågan tagits upp under 
Kommunstyrelsens beslutspunkter på dagordningen.” 

Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens slutliga beslut, enligt följande: 

”Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
kommunstyrelsens andra beslut i detta ärende nämligen att hur man i 
sak beslöt i detta initiativärende.  

En majoritet i Kommunstyrelsen beslöt, att utan ordentlig utredning, 
föreslå Kommunfullmäktige att direkt genomföra ett antal åtgärder. Vi 
yrkade på att initiativärendet skulle avslås.  

Skäl för reservationen: 
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1. På den godkända dagordningen var ärendet tydligt markerat som ett 
anmälningsärende, ärendet är inte ordentligt berett vare sig av 
kommunens instanser eller i respektive partigrupp. 

2. När man sitter i styrelsen för ett kommunalt bolag gör man det i 
första hand som ägarnas, dvs kommuninnevånarnas företrädare, och 
skall agera med bolagets bästa för ögonen. Under diskussionen 
framkom inget som kunde tyda på att någon i styrelsen agerat 
försumligt i detta avseende. Att på detta sätt använda de kommunala 
bolagen och deras styrelser till att göra en politisk markering är 
förkastligt. På detta sätt sätter en majoritet i Kommunstyrelsen 
egoistiska partipoliska skäl före de kommunala bolagens verksamhet. 
Detta gynnar inte Tjörns invånare och främjar inte ett gott 
samarbetsklimat inom politiken.” 
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§ 20 

Anmälan av delegationsbeslut 

2021/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt 
att återkalla lämnad delegation.  

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande: 

Kommundirektör: 

2021.3709 Säkerhetskrav för fristående dator 

2021.3710 Rutin för registerförteckning hemliga handlingar 

2021.3711 Rutin för upprättande av hemlig handling 

2021.3712 Säkerhetsskyddsinstruktion för kontorsvaktmästare 

2022.18 Undertecknad Förlängning av avtal avseende avtal om IT-
stöd för ärendehantering 

Avdelningschef kommunledningskontoret: 

2021.3378 Delegationsbeslut tillförordnad avdelningschef för 
kommunledningskontoret 

2021.3452 Supportavtal Aranya Care 

2021.3713 Hyreskontrakt Canon iRADVDX257i 

2021.3714 Avtal om service för Canon IR ADV DX257 
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2021.3715 Order och avtal Bisnis Analys Kontrollpanel 

Beredskapssamordnare: 

2021.3336 Delegationsbeslut - Yttrande över remiss Beredskapsplan 
för civilt försvar Västra Götaland 

Tf mark- och exploateringschef: 

2021.3439 Avtal nyttjanderätt Habborsby 2:50 

2021.3441 Delegationsbeslut markköp Nötsäter 1:311 

2021.3442 Beslut angående borttagande av anläggningar på 
kommunens mark 

2021.3449 Yttrande i samband med Bygglovsansökan, Skår 

2021.3483 Beslut angående borttagande av anläggningar på 
kommunens mark 

2021.3485 Avslag ansökan om att arrendera kommunägd mark på del 
av fastigheten Nordvik 1:54 

2021.3488 Renovering av bryggan i Koholmen 1:1 

2021.3489 Sälja privatägd mark på del av Tjörn Kållekärr 

2021.3492 Yttrande i samband med bygglovsansökan Skår 

2021.3709 Delegationsbeslut – anställning 

2022.4 Yttrande i samband med bygglovsansökan Aröd 

2022.6 Yttrande i samband med bygglovsansökan Koholmen 

2022.7 Delegationsbeslut Avrop Konsulter 

2022.11 Yttrande i samband med bygglovsansökan, Hövik 

Mark- och exploateringsingenjör: 

2021.3476 Delegationsbeslut - arrende på del av Nötsäter 1:311 
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Ekonomichef: 

2021.3477 Delegationsbeslut tillförordnad ekonomichef 

Gruppledare upphandling: 

2021.3509 Ref. nr. 2021-115 Tillldelningsbeslut 

Utskottsprotokoll: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 

36



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2021/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av bolagsprotokoll. 
 
Sammanfattning 
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att 
bland annat till kommunen och moderbolaget snarast översända 
protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde.  

Kommunstyrelsen ska även tillställas protokoll från de bolag där Tjörns 
kommun är delägare.  

Vid sammanträdet föreligger följande protokoll: 

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 

Styrelsemöte 2021-12-15 

Tjörns Bostads AB 

Styrelsemöte 2021-12-09 

Styrelsemöte 2022-01-04 

Tjörns Hamnar AB 

Styrelsemöte 2021-12-10 

Tjörns Måltids AB 

2021-12-08 

SOLTAK AB 

Styrelsemöte 2021-12-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar om de senaste 
rekommendationerna för att motverka smittspridning av Covid-19, 
samt pandemins påverkan på verksamheter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar inkomna meddelanden. 
 
Meddelanden per 2022-01-05 
Verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet 2022 

Beslut från Socialnämnden § 231/2021-11-24 - Slutredovisning badrum 
Kvarnbacken 

Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden § 336/2021-11-17 - Plan för 
intern kontroll 2022 

Plan för intern kontroll för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 

Beslut från Barn- och utbildningsnämnden § 142/2021-11-25 - Intern 
kontrollplan 2021 

Beslut från Barn- och utbildningsnämnden § 158/2021-12-21 - Intern 
kontrollplan 2021 

Beslut från Tjörns Hamnar AB §54/2021-12-10 - Bolagets inställning till 
fortsatt färjetrafik - Drift av färjetrafik 

Beslut från Tjörns Hamnar AB §55/2021-12-10 - Bolagets inställning till 
fortsatt färjetrafik - Ägande av färjor 

Protokollsutdrag från direktionen SBRF § 98/2021-11-12 - Information 
om fördjupad samverkan/avtal mellan SBRF och RSG 

Dom i mål F 2788-20, 2789-20 Avseende Klander av beslut fattat vid 
Rönnängs Brygga Samfällighetsförenings årsstämma den 28 maj 2020 

Dom i mål 2806-21 avseende avseende kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-02-25 

Protokollsutdrag § 95/2021-11-26/ Verksamhetsplan 2022 med budget 
2022-2024 Samordningsförbundet Älv & Kust 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Verksamhetsplan 2022 med budget 2022-2024 

Protokollsutdrag § 332/2021-11-19 Samordningsuppdrag till GR 
rörande kulturfrågor – efter samråd 

Protokollsutdrag § 139/2021-12-14 Plan och detaljbudget för GR 2022 

Plan och detaljbudget för GR 2022 

Protokoll i mål F 14279-21 avseende Vänersborgs tingsrätts, mark- och 
miljödomstolen, dom 2021-11-10 i mål nr F 2788-20 och F 2789-20 

Meddelande 21/2021 Överenskommelse mellan SKR och regeringen 
kring Säker digital kommunikation 

S2021/08228 Regeringsbeslut Utbetalning av medel 

40


	Protokoll förstasida
	Beslut KS 2022-01-13
Fastställande av dagordning
	Beslut KS 2022-01-13
Kultur- och fritidförvaltningens hbtqi-diplomering med tillhörande handlingsplan
	Beslut KS 2022-01-13
Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-01-13
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport per augusti 2021 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-01-13
Antagande av avgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453)
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-01-13
Ansökan från Skärhamns IK om kommunal borgen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2022-01-13
Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret 2020
	Beslut KS 2022-01-13
Antagande av ny investeringspolicy
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-01-13
Översyn och upphävande av inaktuella styrdokument
	Beslut KS 2022-01-13
Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) samt övergång av verksamhet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-01-13
Remissvar: Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-01-13
Remissvar: Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning
	Beslut KS 2022-01-13
Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) avseende hyresavtal för Bleketskolan
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-01-13
Utvärdering sponsring 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2022-01-13
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
	Beslut KS 2022-01-13
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022
	Beslut KS 2022-01-13
Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om att entlediga styrelsen i Tjörns Bostads AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Beslut KS 2022-01-13
Anmälan av delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2022-01-13
Anmälan av bolagsprotokoll
	Beslut KS 2022-01-13
Kommundirektören informerar
	Beslut KS 2022-01-13
Meddelanden
	Sida 1
	Sida 2


