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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
Robert Windelstrand (M), ersätter George Strömbom (C) 
Magne Hallberg (KD) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Rolf Persson (M) fd (KD) 
Erling Alsin (-) fd (V) 
Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188 

Antagande av budget 2023 och preliminär budget 2024-
2025 samt antagande av investeringsbudget 2023 samt 
plan 2024-2027, fastställande av skattesats 2023 

2022/81 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Anta majoritetens förslaget till budget 2023 samt preliminär budget 

för 2024-2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024-2027. 
2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 

30 mkr under 2023. 
3. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 omsätta lån dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning 
under 2023. 

4. Skattesatsen förblir oförändrad och fastställs till 21,71 kr 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bereder frågan om budget 2023, preliminär budget 
2024-2025 samt antagande av investeringsbudget 2023 samt plan 2024-
2027, fastställande av skattesats 2023. De olika budgetförslagen 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 159 

Beslutsunderlag 
Majoritetens budgetförslag 
Socialdemokraterna och Kristdemokraternas budgetförslag 
Vänsterpartiets budgetförslag 
Miljöpartiets budgetförslag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta majoritetens förslaget till budget 2023 samt preliminär budget 
för 2024-2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024-2027. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 
30 mkr under 2023. 

3. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 omsätta lån dvs. låna upp 
belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning 
under 2023. 

4. Skattesatsen förblir oförändrad och fastställs till 21,71 kr 
 
Socialdemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter föreslår att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
Socialdemokraternas och Kristdemokraternas budgetförslag. 
 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Miljöpartiets budgetförslag. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer de inlämnande budgetförslagen mot varandra och 
Bo Bertelsens (M) förslag väljs till huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Socialdemokraternas och Kristdemokraternas 
budgetförslag mot Miljöpartiets och Vänsterpartiets. 
Socialdemokraternas och Kristdemokraternas budgetförslag väljs till 
motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) huvudförslag mot 
Socialdemokraternas och Kristdemokraternas motförslag. Bo Bertelsens 
(M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189 

Partistöd för 2023 

2022/268 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
partistöd för 2023 ska utbetalas enligt nedanstående.  

Socialdemokraterna 180 120 
Moderaterna 112 072 
Liberalerna    95 060 
Tjörnpartiet    95 060 
Sverigedemokraterna   95 060 
Kristdemokraterna   95 060 
Centerpartiet   44 024 
Vänsterpartiet   44 024 
Miljöpartiet    27 012 
 
Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. 

Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (52 500 för 
2023) och reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti 
och år. Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med 
totala antalet mandat i kommunfullmäktige.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 160 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-29 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190 

Antagande av reglemente för den kommunala revisionen 

2022/253 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta nytt reglemente för revisorerna i Tjörns kommun. 

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2023 då nu gällande 
reglemente upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har till kommunstyrelsen inkommit med 
förslag till nytt reglemente för revisorerna. Justeringarna har gjorts 
för att säkerställa att det är aktuellt utifrån gällande lagstiftning 
och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Förvaltningen har granskat förslaget och har inga 
synpunkter på detsamma. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 161 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-06 
Reglemente för revisorerna i Tjörns kommun, förslag 
Följebrev från revisorerna, daterat 2022-08-31 
Reglemente för revisorerna i Tjörns kommun, gällande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191 

Delegering av ansvar för drift och underhåll av offentliga 
toaletter samt ramjustering 2023 

2022/274 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ge kultur- och fritidsnämnden ansvar för offentliga toaletters 
drift och underhåll. 

2. Ramjustera 170 tkr från kommunstyrelsen till kultur- och 
fritidsnämnden. 

3. Fastställa reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 
bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2022-10-11. 

Sammanfattning 
Idag hanteras offentliga toaletter av olika nämnder inom Tjörns 
kommun. För att göra hanteringen av dessa mer effektiv och 
driftsäker föreslås kultur- och fritidsnämnden ta över ansvar, drift 
och underhåll av de offentliga toaletterna som kommunstyrelsen 
idag hanterar. I ansvaret ingår utökade öppettider. För att kultur – 
och fritidsnämnden ska kunna ta över ansvaret föreslås en 
ramjustering om 170 tkr från kommunstyrelsen till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 162 
Kommunfullmäktige 2022-09-22, § 150 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-05, § 85 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsnämnden 2022-06-14, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg, kvartal 2 2022 

2022/270 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anteckna till 
protokollet att information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 1 ej verkställt beslut att rapportera. Det gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL. 
Beslutsdatum 2022-02-08. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Fördelning för kön: 3 kvinna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 163 
Socialnämnden 2022-09-21, § 150 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-10 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-08-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 

Återremitterat ärende: Försäljning av del av fastighet 
Rönnäng 1:580, Tjörns kommun 

2022/218 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
Tjörns Hamnar ABs begäran om att godkänna försäljningen av del 
av Rönnäng 1:580. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens policy vid försäljning/arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess 
bolag ska kommunfullmäktige besluta om försäljningar av mark i 
hamn- och vattenområden.  

Tjörns Hamnar AB har inkommit med en begäran om att 
kommunfullmäktige ska godkänna försäljning av del av 
fastigheten Rönnäng 1:580. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-22 att återremittera 
ärendet för vidare beredning samt för att inhämta yttrande från 
Rönnängs vägförening, bilaga 4. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 164 
Kommunfullmäktige 2022-09-22, § 142 
Kommunstyrelsen 2022-09-08, § 146 
Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 45 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-09 
Bilaga 1 - Ansökan om markköp, del av Rönnäng 1:580 
Bilaga 2 - Skultholmsvägen 18 – kartbilaga förfrågan om markköp 
Bilaga 3 – Plankarta byggnadsplan 14-RÖN-588 
Bilaga 4 – Yttrande från Rönnängs vägförening 
Bilaga 5 – Nytillkommen kartbilaga efter KSAU 2022-08-25 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå Tjörns Hamnar ABs begäran om 
att godkänna försäljningen av del av Rönnäng 1:580. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Robert Windelstrand 
(M), Magne Hallberg (KD), Björn Möller (KD) fd (M), Martin Johansson 
(-) fd (SD). 

3 Nej-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard 
Larsson (S). 

2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Det finns ingen anledning att sälja ut mer mark i hamnområdena. 
Arrende ska vara det som gäller, för att säkra så mycket rådighet över 
hamnmarken som möjligt för framtida gemensamma behov, och ändå 
kunna utnyttja marken för aktuella behov av enskilda.”
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§ 194 

Svar på remiss av Program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i Västra Götaland 

2022/220 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun har inget att erinra 
mot föreslaget program. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot 
olyckor (FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för 
räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. För att 
implementera den nya förordningen och därmed de förändrade 
beredskapszonerna och tillkommande planeringszon kring 
svenska kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Västra Götaland 
genomfört en revidering av Programmet för räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka samt tagit fram delplaner enligt följande: 

• Program för räddningstjänst (huvudplan) 

➢ Delplan Utrymning 

➢ Delplan Sanering 

➢ Delplan Strålningsmätning 

➢ Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 

Avdelningens för hållbarhet och förebyggande arbete har tagit del 
av det utsända förslaget och har inget att erinra mot innehållet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-10 
Missiv 2022-06-28 
Program för räddningstjänst 
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Delplan Utrymning 
Delplan Sanering 
Delplan Strålningsmätning 
Delpan Inomhusvistelse och jodtabletter 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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§ 195 

Begäran om förtur i sjöbodskön och avsteg från gällande 
sjöbodsregler – Lövön AB 

2022/194 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Lövön ABs ansökan om 
förtur i sjöbodskön. 

Sammanfattning 
Lövön AB har inkommit med ansökan om förtur om att köpa 
sjöbod i Rönnäng 1:539 (bilaga 1).  

Sjöbod nr 6 i Skutholmen (bilaga 2) är på 35 kvm och ligger i 
längan av totalt ca 9 sjöbodar.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 167 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 
Bilaga 1 – Begäran om förtur i sjöbodskön 
Bilaga 2 – Karta 
Bilaga 3 – Regler för sjöbodsarrende 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsavdelningen 
Sökande 
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§ 196 

Ställningstagande om del av Rönnäng 1:580 utgör 
hamnområde vid tillämpning av Policy vid 
försäljning/arrende av mark, fastigheter samt 
vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag 

2022/88 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att det markområde som framgår av 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet utgör hamnområde enligt Policy vid 
försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda 
av Tjörns kommun och dess bolag. 

Sammanfattning 
Rönnängs vägförening har ansökt om att köpa del av Rönnäng 
1:580 från Tjörns Hamnar AB. 

Tjörns Hamnar AB efterfrågar kommunstyrelsens tolkning om 
markområdet utgör hamnområde enligt Policy vid 
försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda 
av Tjörns kommun och dess bolag.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 168 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25, § 19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 
Karta Rönnängs vägförening, bilaga 1 
Detaljplan, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Tjörns Hamnar AB 
Fastighetsavdelningen 
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§ 197 

Återremitterat ärende: Fastställande av politikerhandbok 

2022/251 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa politikerhandboken. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandling av 
motion från Gert Kjellberg (TP) att ge uppdrag till 
kommunstyrelsen om att tillse att det tas fram en 
Politikerhandbok. Syftet med handboken ska vara att ge 
ledamöter hjälp att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma 
lagar och regler som styr kommunens uppdrag. 

Kommunstyrelsens förvaltning har framtagit ett förslag till en 
politikerhandbok. Innehållet har under våren 2022 förankrats med 
kommunfullmäktiges gruppledare. Kommunstyrelsen beslutade 
vid sammanträde 2022-10-06 att återremittera ärendet för att 
klargöra rätten till att lämna protokollsanteckning. 

Förvaltningen har efter kommunstyrelsens beslut reviderat och 
förtydligat avsnittet i politikerhandboken. Ändringarna grundar 
sig i kommunfullmäktiges arbetsordning, allmänna stadgan för 
nämnder och styrelse samt kommunallagen med kommentarer 
och praxis (6:e upplagan, Dagman m.fl. sida 209). 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-10-06, § 176 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 149 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-27 
Politikerhandbok, utkast 2022-10-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag.
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§ 198 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om att upphäva 
kommunstyrelsens beslut om ”Försäljning av mark- och 
vattenområde del av Sunna 1:498” 

2022/277 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet avskrivs. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har i kommunstyrelsen initierat ett ärende om att 
upphäva kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, § 168, ”Försäljning av 
mark- och vattenområde del av Sunna 1:498”. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2022-10-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
initiativärendet avskrivs. 
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§ 199 

Anmälan av delegationsbeslut 

2022/23 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstepersoner 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 

2022.2281 Rutin alkohol och droger 

2022.2407 Avtal angående nätverk för Lupp-samverkan i 
Göteborgsregionen (GR) 2022 - våren 2023 

2022.2466 Besked om avbrytande gällande upphandling av: Juridiska 
tjänster - Fullservice Affärsjuridik 

2022.2477 Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör 

Avdelningschef fastighetsavdelningen 

2022.2317 Medgivande tillbyggnad – Stockevik 

2022.2318 Nordvik - medgivande friggebod 

2022.2319 Elimförsamling - bod 46 till 50 

2022.2320 Elimförsamling - bod 39 

2022.2393 Avtal sjöbod nr 9 Sydhamnen Stora Dyrön 1:175 
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 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022.2394 Avtal sjöbod nr 31B Åstol 1:150 

2022.2395 Avslag markköp av fastighet Stora Dyrön 1:396 

2022.2396 Jordbruksarrende Svanvik 1:26 

2022.2471 Ansökan/överenskommelse om markbyte genom 
fastighetsreglering 

Mark- och exploateringsingenjör 

2022.2472 Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2022.2304 Yttrande över ansökan om tillstånd för Kyrka på stan 
(A518.109/2022) 

2022.2315 Yttrande över ansökan om tillstånd för konserter och 
MegaLAN i Häggvallskolans idrottshall (A510.474/2022) 

2022.2465 Avropsavtal avseende projektledare till Vinnovaprojektet 
IOT-Sverige 

Utskottsprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20

19



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2022/24 

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 2022-10-24 

Styrelsemöte 2022-09-19 

Tjörns Måltids AB 

Styrelsemöte 2022-10-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-03 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 201 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar inkomna meddelanden. 
 
Inkomna meddelanden per 2022-10-27 
Upprop - Härmed uppmanar vi Tjörns kommun att ansluta sig till 
Klimatkommunerna i Sverige! 

Protokoll i mål ÖF 0077-22 Överklagat avgörande Vänersborgs 
tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2022-08-01 i mål nr 
F 467-22  (Lantmäterimyndighetens ärendenummer O153237) - nu fråga 
om prövningstillstånd (Fastighetsbestämning berörande fastigheterna 
Rönnäng 1:539, 1:551, 1:580 i Tjörns kommun) 

Beslut i mål 3132-22 avseende prövningstillstånd, Markägarförklaring, 
del av fastigheten Stora Dyrön 1:175 

Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-19, § 220 - Uppföljning av 
förvaltningens interna kontroll 2022 

Protokollsutdrag Direktionen för Tolkförmedling Väst § 482/2022-09-30 
Delårsrapport 2022 

Protokollsutdrag § 74/2022-09-23 Delårsrapport Samordningsförbundet 
Älv & Kust 
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