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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M), §§ 195-197 
Bo Bertelsen (M), ersätter Lars Carlsson (M) §§ 198-212 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
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) 
 
Jeanette Lagervall (V), adjungerad ledamot 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Hans Blomqvist, kommunjurist  §§ 200-212 
Emma Pakki, kommunjurist  §§ 200-212 
Lars Lindegren, mark och exploatering § 207 
Christina Lilja, utvecklingsstrateg  § 197 
Jenny Stenberg, Göteborgs Universitet § 196 
Anna Berglund, projektledare  § 196 
Fabian Hagström, fritidsledare  § 196
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 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 195 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg 
 
- Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) avseende hyresavtal för 

Bleketskolan 
 
Utgår 
 
- Föreläggande i mål 11947-21 avseende Markägarförklaring, del av 

fastigheten Stora Dyrön 1:175 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska göra följande 
tillägg till dagordning då ärendet anses vara brådskande: 

- Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) avseende hyresavtal för 
Bleketskolan 

 
Björn Möller (KD) fd (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska avslå Gerts Kjellbergs (TP) förslag då man anser 
att ärendet ej är av brådskande karaktär. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ska anse Gerts Kjellbergs 
(TP) förslag vara av brådskande karaktär och därmed tillföras 
dagordningen och finner att ärendet ska läggas till. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska läggas till på dagordningen. 

Nej-röst för att ärendet inte ska läggas till på dagordningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

Ärendet läggs till på dagordningen.
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196 

Slutredovisning av projektet "Tillsammans bygger vi – en 
metod för unga självbyggare att skapa hem och 
mötesplatser” 

2017/573 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av slutredovisning av projektet ”Tillsammans 
bygger vi – en metod för unga självbyggare att skapa hem och 
mötesplatser”. Tjörns kommun har medfinansierar Vinnovaprojektet 
sedan 2017, där syftet med verksamheten är att öppna fler vägar till 
egna hem åt fler åt grupper som har svårt att få tag i bostäder, samt att 
driva en gränsöverskridande mötesplats runt byggande och design på 
Tjörn. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 197 

Redovisning av resultat från medborgardialoger kopplat 
till Framtida skolstruktur 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Christina Lilja, utvecklingsstrateg vid kommunledningskontoret, 
redovisar resultatet från medborgardialogerna som genomförts kopplat 
till ärendet om framtida skolstruktur. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 198 

Antagande av budget 2022 och preliminär budget 2023-
2024 samt antagande av investeringsbudget 2022 samt 
plan 2023-2026, fastställande av skattesats 2022 

2021/131 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande budgetförslag för 
2022 till kommunfullmäktige: 
 
- Grönblåas budgetförslag, bilaga 1 
- Socialdemokraterna och Kristdemokraternas budgetförslag, bilaga 2 
- Tjörnpartiets budgetförslag, bilaga 3 
- Sverigedemokraternas budgetförslag, bilaga 4 
- Miljöpartiets budgetförslag, bilaga 5 
- Vänsterpartiets budgetförslag, bilaga 6 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bereder ärendet avseende antagande av budget 2022 
och preliminär budget 2023-2024 samt antagande av investeringsbudget 
2022 samt plan 2023-2026, fastställande av skattesats 2022. De olika 
budgetförslagen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 188 

Beslutsunderlag 
Grönblåas budgetförslag, bilaga 1 
Socialdemokraterna och Kristdemokraternas budgetförslag, bilaga 2 
Tjörnpartiets budgetförslag, bilaga 3 
Sverigedemokraternas budgetförslag, bilaga 4 
Miljöpartiets budgetförslag, bilaga 5 
Vänsterpartiets budgetförslag, bilaga 6 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Med anledning av att förslagen till budget 2022 redovisats först på 
sammanträdet föreslås samtliga överlämnas i sin helhet till 
kommunfullmäktige. 
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Gert Kjellberg (TP) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska följa den hanteringen.
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§ 199 

Framtida skolstruktur i Tjörns kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare 
beredning. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som skickades på remiss var följande:  

• Alternativ 1 
F1-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

 

1 F står för förskoleklass 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samtliga remissinstanser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, 
har inkommit med remissvar.  

Under våren och hösten har även invånardialog i 
skolstrukturfrågan genomförts i två steg. Resultatet från 
invånardialogen ska, enligt kommunens beslutade policy för 
invånardialog, användas som beslutsunderlag i 
skolstrukturfrågan. 

Remissvaren och invånardialogerna visar på en delad syn om hur 
den framtida skolstrukturen ska utformas. I merparten av de 
remissvar som nämnderna har överlämnat, inklusive barn- och 
utbildningsnämnden, kan man i förvaltningarnas bedömningar 
utläsa att alternativ 6 är det förslag som skulle vara mest 
gynnsamt för respektive verksamhet. Alternativ 6 har exempelvis 
förordats av barn- och utbildningsförvaltningen av följande skäl: 

Tjörns kommun använder drygt 126tkr per elev i 
grundskolan vilket är ca 8000 kr mer än genomsnittet 
i riket. Trots detta är denna resurs otillräcklig i förslag 
1-5 då alla dessa omfattar både f-3 och 4-6-skolor för 
vilka nuvarande resurser är otillräckliga för att 
uppfylla nationella styrdokument och krav. 

Oavsett om Tjörns kommun skulle välja att tillföra 
mer resurser, löser detta inte problemet med 
lärarbristen. Det bästa sättet att, så långt som möjligt, 
garantera Tjörns elever behöriga lärare och kvalitativ 
undervisning på lång sikt, är att samla dessa på få 
skolor för att kunna använda lärarna på klokast sätt. 

Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 
4 som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts 
som viktiga av såväl allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare 
som elever kan dock vara svåra att uppnå med nuvarande 
skolstruktur.  

Kommunkansliet överlämnar härmed en slutlig sammanställning 
av samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder 
som allmänhet, till politiken för fastställande av framtida 
skolstrukturen i Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar 
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som redovisats av flertalet förvaltningar, inklusive barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslår kommunkansliet att alternativ 6 
ska utgöra framtida skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om 
lokalisering av F-9 skola på västra Tjörn överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 189 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 90 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 240 
Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 43 
Tjörns Måltids AB 2021-08-23, § 32 
Socialnämnden 2021-06-21, § 151 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 
Kommunstyrelsen 2019-02-16, § 31 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 

Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Rapport skolstruktur 
Presentation skolstruktur KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Sammanställning medborgardialog 1 
Sammanställning medborgardialog 2 
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Sammanställning remissvar 
Samtliga remissvar från nämnder och styrelser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska fastställa 
framtida skolstruktur enligt alternativ tre:  

F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag avseende struktur, alternativ sex, samt att man 
ska avvakta i frågan om lokalisering. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt 
Skärhamn) avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2020) 

2. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan 

3. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av 
projektering av Bleketskolan som 4-9 nav 

4. Lokaler för kultur med scen, elevhälsa och idrott för 
föreningslivet ska koncentreras till de två 4-9 naven 

Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska återremitteras i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) 
förslag. 
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Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

6 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna reserverar sig enligt: 

”Återigen visar den styrande majoriteten med hjälp av 
Tjörnpartiet en total oförmåga att komma till beslut i den för 
Tjörns invånare så viktiga fråga om framtida skolstruktur. 

Vi lider med elever, föräldrar och personal som fortfarande får 
leva i ovisshet om Blekets framtid. Vi har under lång tid varit 
tydliga med att Bleketskolan ska vara platsen för ett 4 till 9 
skolnav på västra Tjörn. 

Att fördröja beslut ytterligare om Bleketskolans vara eller icke 
vara försämrar möjligheterna till en bra skola och tryggad 
kompetensförsörjning för Tjörns elever på västra Tjörn.” 
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§ 200 

Ändring av VA-taxan gällande debitering av VA-
föreningar och gemensamhetsanläggningar 

2020/251 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
ändring i va-taxa i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Enligt gällande va-taxa utgår en grundavgift för varje bebyggd 
fastighet inom verksamhetsområde.  

Avgiftsbestämmelsen innebär att fastighetsägare vars fastigheter 
har del i samfällighet för va-frågor totalt sett får betala en högre 
avgift än andra fastighetsägare.  

För att avgiftssättningen ska bli mer rättvis föreslås va-taxans 
bestämmelser om grundavgift ändras så att reducerad 
grundavgift tas ut för fastighet som har del i samfällighet för va-
frågor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 190 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 281 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-07 
Förslag till ändrad va-taxa med rödmarkering, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M), Björn Möller (KD) fd 
(M), George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 201 

Partistöd för 2022 

2021/269 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
partistöd för 2022 ska utbetalas enligt nedanstående. 

Socialdemokraterna  149 280 kr 

Moderaterna  133 805 kr 

Liberalerna  102 854 kr 

Tjörnpartiet    87 378 kr 

Sverigedemokraterna   71 902 kr 

Kristdemokraterna    56 427 kr 

Centerpartiet   40 951 kr 

Miljöpartiet    40 951 kr 

Vänsterpartiet   40 951 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Det totala 
partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (48 300 för 2022) 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 2021-10-21, § 192 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Regler för kommunalt partistöd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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§ 202 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2021 

2021/295 

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

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det 
gällde följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 193 
Socialnämnden 2021-09-21, § 179 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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§ 203 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om energioptimering inom byggnation 

2019/393 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut 
2021-09-29. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Björn Möllers (KD) fd (M) 
förslag. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering 
inom byggnation, med följande yrkande:  

”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till 
både privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som 
ska vara verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara 
utformat efter ett miljö- och energiperspektiv som inkluderar 
materialval, energiförmåga, och hållbarhet.” 

Vid kommunfullmäktiges behandling 2021-03-25 återremitterades 
ärendet, där förvaltningen gjort tolkningen att förslaget som 
redovisades på fullmäktiges sammanträde skulle utredas närmare. 
Förslaget till beslut var att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till att framtaga ett 
miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner m.m. Ett 
sådant policydokument bör inkludera miljö- och energiperspektiv 
som inkluderar materialval, energiförmåga, och hållbarhet samt 
ha bäring på kommunens mål med agenda 2030.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-09-29 
föreslagit att motionen avslås. Nämnden menar att den 
efterfrågade policyn skulle innebära verkningslösa 
kommunspecifika särkrav då kommunen enbart har rätt att i 
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myndighetsutövning se till att rådande lagstiftning 
implementeras. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 194 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 275 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 65 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 
Motion 2019-11-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla förvaltningens förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
att: 

1. Informera allmänheten via hemsida och andra forum om fördelar och 
utformning av lågenergihus. 

2. I övrigt anses motionen besvarad. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till att framtaga ett miljöpolicydokument vid planering 
av detaljplaner m.m. Ett sådant policydokument bör inkludera miljö- 
och energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet samt ha bäring på kommunens mål med agenda 2030. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) förslag väljs. 
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Omröstning begärs. Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag 
mot Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. Bo Bertelsens (M) och Gert 
Kjellbergs (TP) förslag väljs till motförslag i huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Björn Möllers (KD) fd (M) huvudförslag mot Bo 
Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) motförslag. Björn Möllers (KD) 
fd (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

6 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.

19



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 204 

Månadsuppföljning september 2021 

2021/112 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen per september månad visar på ett resultat 
för kommunen på +73,7 mkr och periodens budget är +2,5 mkr. 
Kommunens prognostiserade helårsresultat +71,0 mkr. 
Förändringen i förhållande till helårsprognosen som lämnades i 
augusti beror på en förbättrad skatteprognos samt förbättrade 
prognoser inom nämndverksamheten. 

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +5,3 mkr. I helårsprognos beräknas en budget 
i balans. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 195 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
Månadsuppföljning januari-september 2021 
Uppföljning kommunstyrelsen september 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 205 

Svar på remiss: SOU 2021:41 - VAB för vårdåtgärder i 
skolan 

2021/244 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun ställer sig bakom delbetänkandet av ”VAB för 
vårdåtgärder i skolan” (SOU 2021:41). 

2. Kommunen yttrar sig till socialdepartementet i enlighet med 
upprättat förslag 2021-10-12. 

3. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning 
Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättningsgrund som 
innebär att en förälder till ett barn med sjukdom eller 
funktionsnedsättning ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning när 
föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med medverkan 
i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller 
behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem samt andra 
pedagogiska verksamheter. 

Ersättningsgrunden ska gälla för barn som inte har fyllt 12 år, och 
under vissa förutsättningar även barn som har fyllt 12 men inte 16 år.  

Förmånstiden föreslås vara densamma som enligt nuvarande regelverk 
gäller för de flesta andra situationer, dvs. högst totalt 120 dagar för 
varje barn och år. 

Förslaget bedöms bidra till en ökad trygghet för barnet under 
introduktionen av hjälpbehovet och när barnet sedan deltar i 
skolverksamheten, vilket är en förutsättning för att barnet ska kunna 
fullgöra sin skolgång med en god hälsa. Förslaget bedöms inte innebära 
att kommunernas och regionernas ansvar för barn med behov av 
vårdåtgärder minskar. 
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För föräldrar innebär förslaget kompensation för inkomstbortfall och en 
ledighetsrätt, vilket kan vara av särskild betydelse för de som redan har 
en längre frånvaro från arbetet på grund av barnets sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Förslaget bedöms särskilt gynna ekonomiskt 
svagare grupper samt föräldrar med anställningar som innebär 
begränsade möjligheter till hemarbete eller flexibel arbetstid. Förslaget 
bedöms även gynna jämställdheten mellan kvinnor och män, eftersom 
obetalt omsorgsarbete, som oftare utförs av kvinnor, i högre grad 
kompenseras. 

Verksamhetssynpunkter på betänkandet inom barn- och utbildning 

Det framgår inte av remissen i vilken omfattning genomförandet ställer 
krav på mer personal eller personalens kompetens. Behovet av 
personalinsatser kompetenskrav behöver regleras på ett tydligt sätt. 

Förutsättningarna för ersättning behöver tydliggöras. 

Kvalitetssäkringen av egenvårdsinsatser som förväntas instrueras av en 
lekman och genomföras av en annan lekman behöver tydliggöras. 
Möjligen kan egenvårdsinsatser kanaliseras via elevhälsan. 

Verksamheten inom barn och utbildning är positiv till övriga effekter 
av delbetänkandet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 198 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Förslag till yttrande 2021-10-12 
Remissmissiv SOU 2021:41 
SOU 2021:41 - VAB för vårdåtgärder i skolan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen, Tjörns kommun 
Socialdepartementet
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§ 206 

Försäljning del av Klädesholmen 1:1 

2013/180 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Morgan Eriksson och Ingela 
Eriksson ska erbjudas att friköpa den del av Klädesholmen 1:1 
som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet för ett pris om 577 
670 kronor.  

Sammanfattning 
Kommunen beslöt år 2013 att marken under sex bostadsfastigheter 
på Klädesholmen skulle erbjudas att friköpas till ett bestämt pris. 

Under åren 2013 till 2016 såldes fem av de sex ursprungliga 
arrendetomterna till arrendatorerna. 

Morgan och Ingela Eriksson blev emellertid inte erbjudna friköp 
då det rådde oklarheter kring ägande/nyttjanderätten avseende 
deras arrendetomt.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 196 
Kommunstyrelsen 2021-02-11, § 27 
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 161 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-08 
Karta över markområde, bilaga 1 
Arrendeavtal, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 207 

Återremitterat ärende: Godkännande av 
exploateringsavtal för detaljplan Dalbergen, del av Härön 
1:4, m.fl. 

2012/153 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ingå exploateringsavtal för genomförande av detaljplan 
Dalbergen del av Härön 1:4, m.fl. i enlighet med vad som 
framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

2. Ge mark- och exploateringschef i uppdrag att förhandla och 
underteckna de tilläggsavtal som krävs för fullgörande av 
exploateringsavtalet. 

3. Stryka ”överlåter” i punkten 7.1 i exploateringsavtalet. 

4. Stryka ”Kommunen avser därutöver att i området tillskapa 
minst 13 nya parkeringar för allmän parkering” i punkten 
ovan. 

5. Beslutet är villkorat med att exploatören, för förvaltningen, kan 
visa att den bankgaranti som tidigare lämnats utgör fullgod 
säkerhet för exploateringen.   

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Tidigare exploatör inom detaljplan ”Dalbergen, del av Härön 1:4, 
m.fl. fastigheter, fiskeläget Härön” har sålt aktuell fastighet. Nytt 
avtal behöver därför ingås med ny exploatör.  

Förvaltningen har gjort en översyn av parkeringsmöjligheterna i 
området och därigenom kommit fram till att det genom 
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exploateringen är möjligt att skapa ett stort antal nya 
parkeringsplatser för både blivande bostäder på Härön och 
allmänheten.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 197 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 164 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 § 158 
Kommunstyrelsen 2020-11-26, § 266 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 262 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 209 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 181 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Exploateringsavtal, bilaga 1 
Översiktsbild med föreslagna parkeringsytor, bilaga 2-4 
Område strandskyddsdispens, bilaga 5 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med följande tillägg: 

- Stryk ”överlåter” i punkten 7.1 i exploateringsavtalet. 

- Stryk ”Kommunen avser därutöver att i området tillskapa 
minst 13 nya parkeringar för allmän parkering” i punkten 
ovan. 

Bo Bertelsen (M), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) 
förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Björn Möllers (KD) fd (M) förslag med följande tillägg: 

- Beslutet är villkorat med att exploatören, för förvaltningen, kan 
visa att den bankgaranti som tidigare lämnats utgör fullgod 
säkerhet för exploateringen.   

Samtliga som bifallit Björn Möller (KD) fd (M) förslag instämmer i 
förslaget från Martin Johansson (-) fd (SD). 

25



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-04 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rosalie Sanyang (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska avslå ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
7 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Björn Möller 
(KD) fd (M), Martin Johansson (-) fd (SD). 

4 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg 
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Björn Möllers (KD) med fleras förslag väljs, 

Beslutet skickas till 
Hantverk & Tradition Gbg AB 
 
Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna reserverar sig 
enligt: 

” Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget 
avslagsyrkande. 

I Exploateringsavtalet från 2012, står det uttryckligen att det krävs 
ett godkännande från Kommunen för att exploateringsavtalet ska 
fortsätta gälla om marken överlåts. Marken har överlåtits och 
något nytt godkännande har inte beslutats av kommunen. 
Handläggare på markavdelningen har fört diskussioner med den 
nye exploatören. 

I avtalet fanns uppgörelse om överlåtelse/ upplåtelse av 
kommunal mark vid Linneviken för 20 privata parkeringar. Detta 
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har nu ökats på till 28 privata parkeringar. Och p-platserna anförs 
som villkor för att exploateringen ska bli av. 

Vi anser det orimligt att kommunen ger bort så mycket mark på 
ett område där de boende och vägföreningar mycket länge har 
velat ha tillgång till fler P-platser. Och likaså att ge bort 
marken för nya, troliga sommarboenden på Härön, oavsett 
ambitioner i avtalet, motsätter vi oss.  

Kommunen har sedan en tid ett uppdrag att utarbeta en 
Parkeringspolicy för hela ön så att kommunen får intäkter av dem 
som parkerar på kommunens mark och så att kommunen kan 
utöka och underhålla sina p-platser. 

Dessutom anförs att exploatören redan börjat vägarbete på Härön. 
Detta menar vi inte kan vara ett skäl att nu i efterhand godkänna 
avtalet. Han skulle ha avvaktat kommunens beslut, som han vet 
sedan ett år tillbaka minst är uppe för beslut.” 

Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt: 

”I kommunstyrelsen vid ärendets handläggning har 
tjänstemännen medvetet vilselett nämndens ledamöter och de 
anställda har skrämt upp ledamöterna och hotat att det berörda 
bolaget Hantverk & Tradition AB avser stämma kommunen om 
bolaget inte får vederlagsfritt får utnyttja kommunens 
markområde. I brist på nödvändig sak-kompetens har de 
förtroendevalda därefter fullt litat på de anställda och därefter 
fattat ett felaktigt beslut som innebär ett olaga riktat stöd till det 
enskilda bolaget. 

Det är även enligt avtalet tydligt att Tjörns kommuns rådighet 
över sitt markinnehav minskar. Det framkommer också att Tjörns 
kommun inte erhåller någon ersättning av det berörda bolaget.   
 
Tjörns kommun får ingen ersättning för den givna prestationen 
trots att kommunen inskränker sin rätt till egen mark, vilket gör 
att bl.a. att kommunens fastighet marknadsvärde minskar. Det 
sker alltså en kapitalöverföring från det allmänna till det enskilda 
bolaget Hantverk & Tradition i Göteborg AB. 
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Jag anser att beslut utgör ett olaga stöd till enskilda näringsidkare, 
2 kap. 8 § KL. Beslutet strider även mot grundläggande 
kommunala principerna och är inte heller förenligt med reglerna 
om kommunens allmänna kompetens. Riktat stöd till enskild 
näringsidkare är inte 
kommunal uppgift. 

Fullmäktige har tagit beslut om avgifter för uppställning av 
fordon på kommunalmark. Kommunstyrelsen kan därmed inte 
strunta i avgifter som fullmäktige bestämt skall gälla. 
Kommunstyrelsen har överskridit dess befogenheter. 

Skrämselpropagandan från enskilda Tjänstemän om 
skadeståndskrav etc. saknar substans. Kommunen kan inte bli 
skadeståndsskyldig för att kommunen vägrar upplåta mark utan 
ersättning. 

Självfallet kunde exploateringsavtalet skrivits om och det riktade 
stödet kunde tagits bort ur avtalet. Det är alltså mycket dåligt 
handlagt inom förvaltningen ansvariga. 

Tjörnbor blir dessutom upprörda då de skall betala tusentals 
kronor per år för parkering och så ger ansvariga politiker gratis 
bort mark till ett enskilt bolag.  Det är ett oförsvarbart agerande av 
kommunstyrelsen. 

Eftersom beslut strider mot kommunens kompetens och utgör ett 
olaga riktat stöd till bolaget Hantverk & Tradition i Göteborg AB 
så reserverar jag mig mot beslutet i nämnden.” 
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§ 208 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om att undersöka 
möjligheter för kommunala subventioner för 
transportkostnader av varor till Åstol och Dyrön. 

2021/334 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Det noteras att initiativärendet inkommit. 
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in ett initiativärende om att undersöka 
möjligheter för kommunala subventioner för transportkostnader av 
varor till Åstol och Dyrön, med följande yrkande: 

”Att uppdraga åt förvaltningen att utreda och sammanställa kostnader 
för näringsidkares frakter till öarna Åstol, Dyrön och därefter 
undersöka hur kommunen kan ge ekonomiskt stöd till näringsidkarna.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-10-18 
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§ 209 

Anmälan av delegationsbeslut 

2021/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
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 

2021.2699 Yttrande över ansökan om tillstånd för skördemarknad och 
julmarknad på Sundsby säteri 

2021.2702 Yttrande över ansökan om tillstånd för ”Kyrka på stan” vid 
Hamngatan Skärhamn 

2021.2893 Rutin för hot och våld 

2021.2894 Rutin för distansarbete 

2021.2895 Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör 

2021.3026 Delegationsbeslut tillförordnad Integrationschef 

Tillförordnad kommundirektör 

2021.2788 Yttrande över ansökan om tillstånd för scenkonstfestivalen 
"Avtryck" på Tjörn 8-9 oktober 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2021.2914 Projektavtal ESF-projekt Digital mognad 
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2021.2934 Avropsavtal konsult avseende ansökan till Vinnovas 
utlysning IOT-Sverige-2021 för offentlig sektor 

2021.2936 Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande förnyad 
konkurrensutsättning avseende persondatorer 

2021.2937 Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande förnyad 
konkurrensutsättning avseende resurskompetens - senior 
IT tekniker 

Ekonomichef 

2021.2741 Återrapportering av delegationsbeslut omsättning av lån 

Tillförordnad mark- och exploateringschef 

2021.2692 Yttrande angående planerad installation av värmepump i 
form av bergvärme, Höviksnäs 

2021.2693 Yttrande angående planerad installation av värmepump i 
form av bergvärme, Myggenäs 

2021.2774 Yttrande angående planerad installation av värmepump i 
form av bergvärme, Nötsäter 

2021.2775 Yttrande i samband med bygglovs ansökan, Aröd 

2021.2778 Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Stora 
Dyrön 1:21 

2021.2779 Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Toftenäs 
1:32 

2021.2780 Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Toftenäs 
1:32 

2021.2790 Yttrande i samband med bygglovsansökan, Aröd 

2021.2863 Undertecknat jordbruksarrende på del av fastigheten 
Toftenäs 

2021.2917 Yttrande i samband med bygglovansökan, Stordal 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021.2918 Yttrande i samband med bygglov ansökan, Växthus i 
Höviksnäs 

2021.3030 Yttrande i samband med bygglovsansökan, Kroksdal 

2021.3031 Svar på överklagad omprövning av Tunneröd ga:1 
"Buskär" 

Gruppledare upphandlingsenheten 

2021.2983 Tilldelningsbeslut avrop finansiell leasing 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210 

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 Måltids AB 

Styrelsemöte 2021-10-13 

Tjörns Bostads AB 

Styrelsemöte 2021-10-12 
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§ 211 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att ingen övrig information delges på dagens 
sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor delger ingen övrig information vid 
dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsen
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§ 212 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) avseende 
hyresavtal för Bleketskolan 

2021/340 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Det noteras att initiativärendet inkommit. 
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in ett initiativärende avseende 
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” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-11-02 
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