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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslutande

Övriga närvarande

2020-10-01

Martin Johansen (L)
Bo Bertelsen (M) tjänstgör för Lars Carlsson (M)
Niklas Emilsson (L) tjänstgör för Lars Carlsson (M)
Magne Hallberg (KD)
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S)
Gert Kjellberg (TP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Björn Möller (-)
Martin Johansson (SD)
Niklas Emilsson (L)
Erling Alsin (-)
Benny Halldin (S)
Anette Johannessen (S)

§§ 187-202

Magdalena Patriksson, avdelningschef kommunledningskontoret
Hans Blomqvist, kommunjurist
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Carolina Färdig, ekonomichef
Åsa Jönsson, planchef
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef

Justerandes sign

§§ 187-202
§§ 203-213

Utdragsbestyrkande
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§§ 187-188
§ 189
§ 190

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§187

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring:
Tillägg:
Information om beslut från arbetsutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§188

Information: Delårsbokslut per augusti 2020
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ekonomichef Carolina Färdig och avdelningschef Magdalena Patriksson informerar
om Tjörns kommuns respektive kommunstyrelsens delårsrapporter per augusti
2020.
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta kan
jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,9 mkr.
Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +14,2 mkr.
Kommunstyrelsens verksamheter inklusive nämnd redovisar för perioden januari till
augusti en positiv budgetavvikelse på +4,2 mkr. Den politiska verksamheten
redovisar -0,2 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§189

Information: Egenavgifter inom färdtjänsten till följd av ny
zonstruktur
2020/93
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Planchef Åsa Jönsson informerar om föreslagna egenavgifter inom färdtjänsten.
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks
prissystem ska slås ihop till tre. Från och med november 2020, då zonindelningen
ska genomföras, upphör Västtrafiks baspris. Detta påverkar kostnadsmodellerna för
egenavgifterna för färdtjänsterna eftersom dessa avgifter idag är kopplade till
kollektivtrafikens baspris. Tjörns kommun behöver därför besluta om en ny
kostnadsmodell koppat till egenavgifterna för färdtjänst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§190

Information: Aktuella mark- och exploateringsfrågor
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Mark- och exploateringschef Jimmy Lundström informerar om två ärenden som
behandlas av kommunstyrelsen idag:
- Försäljning av kvarvarande bostadsarrenden inom Klädesholmen Östra
- Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan Dalbergen, del av Härön
1:4, m.fl.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§191

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2020
2020/233
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns
kommuns delårsbokslut per augusti 2020.
Reservation
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) och Björn Möller (-) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2020 uppgår till + 41,0 mkr. Detta kan
jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,9 mkr.
Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +14,2 mkr.
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,8 mkr mot budgeterat
helårsresultat om +10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad positiv avvikelse på
+19,8 mkr. Prognosen för helåret är osäker till följd av den rådande situationen med
Covid-19 pandemin då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.
God ekonomisk hushållning anses uppfyllt per augusti då andelen prioriterade mål
som är helt eller delvis uppfyllda uppgår till 95 procent, soliditeten är 36,8 procent
och årets resultat uppgår 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 159 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11
Delårsbokslut augusti 2020 Tjörns kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens
förslag.
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall med tillägget att kommunstyrelsen ska uppmana
nämnder som har prognostiserat underskott att återkomma med åtgärder för budget i
balans.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag
väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§192

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen
2020/207
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till
sammanträdesdagar för 2021 enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslag till sammanträdesdagar
för 2021 enligt upprättat förslag för kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2021 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanträdesdagarna är avstämda gentemot regionfullmäktige och
regionstyrelsens fastställda sammanträdesdagar.
Förslag till datum för kommunstyrelsen år 2021 är den:
14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 9 september, 7 oktober, 4
november och 2 december.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 160 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-17
Förslag på sammanträdesdagar 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§193

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2019
2018/408
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen
av kommunalt partistöd för 2019.
Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd). De partier som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen
ska bifogas ett granskningsintyg
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd (bifogas) som
bland annat behandlar frågan om redovisningens innehåll.
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter
räkenskapsåret (1 januari – 31 december).
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp om
partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen
ska överlämna redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret.
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma att besluta
att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med det
årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande räkenskapsåret.
Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den 31 december före räkenskapsåret.
Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2019 har ingivit
redovisningar (bifogas). Redovisningarna med tillhörande granskningsrapporter
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 161 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-08-21
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§194

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
instiftande av pris för ”En hållbar kommun”
2018/427
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Bifalla motionen och instifta pris för ”En hållbar kommun”.
2. Priset ska inte bestå av pengar.
3. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram regelverk för priset.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att ett
eventuellt beslut om att införa ett hållbarhetspris kan få positiva effekter för barn på
lång sikt till följd av att lokala företag och föreningar arbetar för hållbarhet ur ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 inkommit
med en motion angående instiftan av pris för ”En hållbar kommun”. Motionen
hanterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 då den återremitterades
för att närmare utreda formerna för ett hållbarhetspris. Med hänvisning till yttrande
från förvaltningen föreslås att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2018-11-01
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 (återremiss)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Motion från Socialdemokraterna angående anstiftan av pris för ”En hållbar
kommun”
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§195

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ny kommunjurist för
oppositionen
2019/348
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg har i motion föreslagit att kommunen ska låta utreda behovet av
ytterligare juridisk kompetens i kommunstyrelsens förvaltning. Detta för att
opposition och allmänhet ska kunna få vägledning i juridiska frågor.
Med hänsyn till att kommunen numera har två anställda jurister anser förvaltningen
att det inte föreligger något behov av vidare utredning och föreslår därför att
motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 165 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 87
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02
Motion den 23 oktober 2019
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:04 och återupptas kl. 17:07.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl.
förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§196

Pensionspolicy Tjörns kommun medarbetare
2020/220
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta Pensionspolicy medarbetare.
2. Upphäva nu gällande pensionspolicy som antogs av kommunfullmäktige den 3
juni 2008, § 77 i den del som avser pensionspolicy för medarbetare.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att remittera Pensionspolicy förtroendevalda
till arvodesberedningen.
Barnkonventionen
Beslutet påverka inte barnperspektivet
Sammanfattning
Tjörns kommun har idag en policy som är antagen 2008-06-03 som är både för
förtroendevalda och medarbetare. Översynen är blanda annat påkallad av förändrad
lagstiftning gällande ändrade pensions- och LAS åldrar samt av SKR ändrade
rekommendationer och riktlinjer för arbetsgivare vid erbjudande om AKAP-KL
istället för KAP-KL
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige, § 77 den 3 juni 2008
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-01
Bilaga 1: Pensionspolicy för medarbetare
Bilaga 2: Pensionspolicy för förtroendevalda
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att Anta Pensionspolicy medarbetare och att upphäva nu gällande
pensionspolicy som antogs av kommunfullmäktige den 3 juni 2008, § 77 i den del
som avser pensionspolicy för medarbetare samt att kommunstyrelsen ska besluta
att remittera Pensionspolicy förtroendevalda till arvodesberedningen.
Rosalie Sanyang (S) tillstyrker Magne Hallbergs (KD) yrkande.
Beslutet skickas till
Arvodesberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§197

Återremitterat ärende: Antagande av näringslivsstrategi
2017/700
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta
1. anta Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
2. upphäva tidigare antagen näringslivsstrategi (KF 2013-11-21, § 222) och därtill
hörande handlingsplaner.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi arbetats fram
i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift att harmonisera med
Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som antogs mars 2018.
Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg Stads
näringslivsstrategiska program.
Vid kommunfullmäktiges möte 2020-08-27 beslutades att skicka förslaget på
näringslivsstrategi på återremiss utifrån synpunkter inlämnade av Rosalie Sanyang.
Ansvarig handläggare har beaktat de tre yrkanden som inlämnades och ändringar i
förslaget har gjorts så som beskrivet under rubriken Ärendet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige § 115 den 27 augusti 2020 (återremiss),
Kommunstyrelsen, § 73 den 5 mars 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43 den 20 februari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 16 november 2017
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Björn Möller (-) och Magne Hallberg (KD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§198

Antagande av reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet
2020/195
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
Rådet för hälsa och social hållbarhet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ändra förslag till reglemente där 2
kapitlet 6 stycket sista meningen ska ha följande lydelse ”Förslag på
sammansättning ska därefter passera kommunfullmäktiges valberedning innan det
fastställs; detta i syfte att uppnå en representation i rådet som överensstämmer med
mandatfördelningen i kommunfullmäktige”.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet får positiva konsekvenser för barn och unga då rådet fungerar som en
remissinstans och bevakar på så vis barns bästa ur ett folkhälso- och social
hållbarhetsperspektiv.
Sammanfattning
Rådet för hälsa och social hållbarhet (benämns vidare som enbart rådet) är
organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Tidigare har rådet gått under namnet
”rådet för hälsa och hållbar utveckling” men i nästkommande avtal med regionen
föreslås en namnändring till ”rådet för hälsa och social hållbarhet”.
Då det inte funnits något som reglerat rådets arbete tidigare mer än de avtal som
kommunen har med regionen fanns behov att ta fram ett reglemente.
Rådets syfte och funktion är att initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser
utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv. Rådet ska vara en stödjande
funktion för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete i Tjörns kommun.
Rådet har även ett viktigt uppdrag att följa välfärdsutvecklingen bland kommunens
invånare och skapa forum för framtidsdiskussioner. Rådet ska vara det forum där
dialog förs mellan regionen och kommunen.
Rådet ska årligen besluta gällande verksamhetsplan och årsredovisning inom den
budget som avtalet med regionen reglerar. Årsredovisning och budget ska efter
beslut delges kommunstyrelsen. Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor som
berör folkhälsa och social hållbarhet i kommunen, men har inte ställning som
kommunal nämnd.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 168 den 17 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 145 den 20 augusti 2020 (bordläggning)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-07-14
Reglemente Råder för hälsa och social hållbarhet, förslag arbetsutskottet
Protokoll Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04 § 14
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
kommunstyrelsen ska besluta att ändra förslag till reglemente där 2 kapitlet 6 stycket
sista meningen ska ha följande lydelse ”Förslag på sammansättning ska därefter
passera kommunfullmäktiges valberedning innan det fastställs; detta i syfte att uppnå
en representation i rådet som överensstämmer med mandatfördelningen i
kommunfullmäktige”.
Beslutet skickas till
Folkhälsostrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§199

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
gällande Kommuninvest
2019/438
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Tjörns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 april 1995
(”Borgensförbindelse”), vari Tjörns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tjörns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tjörns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tjörns kommun den
7 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller
3. Tjörns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tjörns kommun den
7 juni 2011, varit Tjörns kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras alltjämt gäller.
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef utses att för Tjörns kommuns
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns Kommun har sedan år 1995 varit medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening. Tjörns kommun beslutade om borgensförbindelse den 5 april 1995.
Borgensförbindelsen bekräftades sedan 16 sept 2015. Tjörns kommun
undertecknade Regressavtal och Garantiavtal den 7 juni 2011. Borgensåtagandet är
enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från de
dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även regressavtal
och garantiavtal riskerar mot bakgrund av reglerna om preskription att bli ogiltiga
efter tio år. Då dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet behöver dessa bekräftas
innan avtal löper ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 170 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige, § 12 den 9 februari 1995
Kommunfullmäktige, § 93 den 26 maj 2011
Kommunfullmäktige, §150 den16 september 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-07
Skrivning från Kommuninvest ”Angående borgensförbindelse”
Bekräftelse av borgensförbindelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.
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§200

Ansökan om kommunalt borgensåtagande Gymnastikföreningen
Atletica
2019/396
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå ansökan om borgen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram
till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Gymnastikföreningen Atletica har ansökt om kommunal borgen till säkerhet
för lån i Tjörns Sparbank om 799 580 kronor (maj 2020). Föreningens lån
hänför sig till olika inköp, utvecklingsprojekt och investeringar som
föreningen gjort genom åren.
En stor del av föreningens lån är att hänföra till kostnader som rätteligen
borde ha betalats av annan än föreningen. Då det är svårt att bedöma hur stor
del av det aktuella lånet som faktiskt avsett föreningens verksamhet, finns det
risk för att ett kommunalt borgensåtagande skulle komma att gynna enskild
näringsidkare på ett otillåtet sätt. Med hänsyn till detta bör ansökan om
borgen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 17 september 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-11 § 83
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-02
Ansökan om borgensåtagande
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§201

Ansökan om utökad kommunal borgen till Stiftelsen Tjörns Ishall
2019/144
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Tjörns ishalls låneförpliktelser
med ytterligare maximalt 8 000 000 kronor.
2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas genom rak
amortering och är slutbetalda senast den 31 december 2040.
3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande.
Barnkonventionen
Ett beslut om utökad kommunal borgen för Stiftelsen Tjörns ishall skulle ge
positiva effekter för barn och ungdomar på Tjörn. Idag är drygt 450 barn och unga
aktiva i konståkningen och hockeyn i Tjörns ishall.
Sammanfattning
Stiftelsen Tjörns ishall (Stiftelsen) har ansökt om utökad kommunal borgen som
säkerhet för banklån avseende renovering och utbyggnad av Tjörns ishall.
Ishallen används i dag av två större föreningar med många aktiva medlemmar.
Anläggningen besöks också regelbundet av kommunens skolor.
I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys tagits fram.
Riskanalysen visar på en låg risk.
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att rekommendera
kommunfullmäktige att ingå kommunal borgen för ytterligare 8 000 000 kr för
Stiftelsens lokalinvesteringslån.
Förvaltningen tillstyrker förslaget.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172 den 17 september 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 29 april 2019 § 45
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-09
Ansökan om utökad kommunal borgen, Tjörns Ishall
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.
Justerandes sign
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§202

Antagande av taxa för egenavgifter inom färdtjänsten till följd av ny
zonstruktur
2020/93
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta (i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens förslag) att
1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad zonstruktur
2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens även
fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort med uppräkning med KPI
(konsumentprisindex)
3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att till socialnämnden remittera förslag om
att utreda om även individer med intellektuell funktionsnedsättning som ingår i
kommunens dagverksamhet ska ingå i den grupp som debiteras kostnaderna
motsvarande ett månadskort. Remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda
skyndsamt.
Barnkonventionen
Även barn och ungdomar kan ha väsentliga svårigheter att förflytta sig och kan då
vara berättigade till färdtjänst. Barn upp till 7 år betalar ingen egenavgift.
Ungdomstaxa gäller från 7-årsdagen till 20-årsdagen.
Sammanfattning
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks
prissystem ska slås ihop till tre. Från och med november 2020, då zonindelningen
ska genomföras, upphör Västtrafiks baspris. Detta påverkar kostnadsmodellerna för
egenavgifterna för färdtjänsterna eftersom dessa avgifter idag är kopplade till
kollektivtrafikens baspris.
Tjörns kommun behöver därför besluta om en ny kostnadsmodell koppat till
egenavgifterna för färdtjänst. Ett förslag är framtaget av trafikavdelningen.
Förslaget innebär att man behåller kostnadsmodellen som används idag där
resenären betalar för varje kommungräns som passeras. Skillnaden blir att istället
för den årliga uppräkningen kopplat till Västtrafiks baspris så blir det en årlig
uppräkning utifrån KPI (konsumentprisindex). I övrig bibehålls modellen så som
den ser ut idag.
För att inte fördyra resekostnaderna för dementa som åker till dagverksamheten
Kaprifolen samt för barn och ungdomar så föreslås att dessa avgifter hanteras precis
som tidigare, dvs följer kostnaderna för Västtrafiks månadskort.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-06
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 73
Förslag 1 på ny kostnadsmodell egenavgifter färdtjänst
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
kommunstyrelsen ska till socialnämnden remittera förslag om att utreda om även
individer med intellektuell funktionsnedsättning som ingår i kommunens
dagverksamhet ska ingå i den grupp som debiteras kostnaderna motsvarande ett
månadskort. Remissvar ska vara kommunkansliet tillhanda skyndsamt.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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§203

Återremitterat ärende: Hemställan om att ändra inkallelseordningen
för ersättare i Sverigedemokraterna
2020/45
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra
kommunfullmäktiges beslut KF 2018-12-13, § 224 avseende Sverigedemokraternas
tjänstgöringsordning för ersättare till följande
Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen
1. Ersättare inom partiet.
Sverigedemokraterna i övriga nämnder
1. Ersättare inom partiet.
2. Lottning bland övriga närvarande ej tjänstgörande ersättare
Reservation
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har inkommit med en hemställan om att ändra
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att ledamot från Sverigedemokraterna i första hand ska ersättas av
representant från samma parti och i andra hand att ersättare ska kallas in i den
ordning som framgår av protokoll från fullmäktiges val.
När ärendet var uppe för beslut i fullmäktige under augusti 2020 framfördes vissa
invändningar mot förslagets laglighet. Ärendet återremitterades därför till
kommunstyrelsen för vidare utredning.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken ordning ersättare i
kommunens nämnder ska tjänstgöra. Syftet med denna reglering är enligt lagens
förarbeten att hindra partiväxlingar.
Fullmäktige har dock inte rätt att bestämma tjänstgöringsordning i de fall ersättarna
valts proportionellt. I så fall ska ersättarna tjänstgöra i den ordning som föreskrivs i
lag (1992:339) om proportionellt valsätt.
I förevarande fall har fullmäktige valt ersättare genom majoritetsbeslut (antagande
av valberedningens förslag). Visserligen byggde valberedningens förslag på en
fördelning gjord enligt de principer som följer av lagen om proportionellt valsätt,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
men det innebär inte att ersättarna valdes på ett proportionellt sätt i lagens
bemärkelse.
Det aktuella förslaget går ut på att fullmäktige ska göra en ändring i den tidigare
antagna tjänstgöringsordningen. Det finns ingen bestämmelse i kommunallagen
eller annan författning som innebär att det skulle vara otillåtet att ändra
tjänstgöringsordning under pågående mandatperiod. Det finns inte heller något i
varken praxis eller förarbeten som talar för att ett sådant förfarande skulle vara
felaktigt på något sätt.
Den omständigheten att förslaget avser att undvika oförutsebara partiväxlingar talar
snarare för att en ändring är både nödvändig och lämplig i förevarande fall.
Genom den föreslagna ändringen kommer det lottningsförfarande som tillämpas
enligt nuvarande ordning att avskaffas för Sverigedemokraternas del. Förslaget
kommer därmed leda till en tydligare och mer förutsebar tjänstgöringsordning för
ersättarna. En sådan ordning bedöms utifrån ett tjänstemannaperspektiv vara mer
lämplig än nu gällande tjänstgöringsordning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 174 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige § 119, den 27 augusti 2020 (återremiss)
Kommunstyrelsen § 72, den 5 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, den 20 februari 2020
Beslutsunderlag
PM
Hemställan om ändrad inkallelseordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP) och Björn Möller (-) yrkar att ärendet ska
avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (SD) m.fl. förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Martin Johanssons (SD) m.fl. förslag.
Nej- röst för Rosalie Sanyang (S) m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Niklas Emilsson (L), Magne Hallberg (KD), Georg
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Martin Johanssons (SD) m.fl. förslag väljs.
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§204

Utvärdering av digitala sammanträden för kommunfullmäktige och
nämnder samt förslag till fortsatt inriktning
2020/99
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige och nämnder utan
tidsbegränsning.
2. Kostnaderna som uppstår belastar respektive nämnd.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte får någon direkt påverkan eller konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Med anledning av pandemin beslutade kommunfullmäktige att börja med digitala
sammanträden för nämnder och kommunfullmäktige under våren 2020. De digitala
sammanträdena skulle utvärderas efter 6 månader och ett nytt beslut fattas.
Utvärderingen visar att 91 % anser att den totala upplevelsen har varit positiv och
mot bakgrund av detta positiva utfall rekommenderar vi att fortsätta digitala
sammanträden utan tidsbegränsning.
När ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade utskottet att
uppdra åt Referensgruppen för digitalisering att säkerställa att alla förtroendevalda
måste ha samma förutsättningar för ett digitalt deltagande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 175 den 17 september 2020
Kommunfullmäktige, § 83 den 14 maj 2020,
Kommunfullmäktige, § 71 den 16 april 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.
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§205

Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2020
2020/234
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens delårsbokslut augusti
2020.
Reservation
Björn Möller (-), Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig mot
beslutet.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamheter inklusive nämnd redovisar för perioden januari till
augusti en positiv budgetavvikelse på +4,2 mkr. Den politiska verksamheten
redovisar -0,2 mkr.
Många av kommunkansliets avdelningar har en positiv budgetavvikelse. En stor
bidragande orsak till detta kan kopplas till Covid-19 pandemin. Planerade event och
mässor inom kompetensförsörjning har inte kunnat genomföras och
företagshälsovården har inte heller kunnat användas i den utsträckning som
budgeterats. Bidrag för krisberedskap, civilförsvar och folkhälsa har inte heller
nyttjats enligt budget.
Kommunstyrelsens sammantagna prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse
på -2,0 mkr. I prognosen finns Tjörns del av SBRFs negativa helårsprognos - 3,1
mkr.
71 % av de 17 prioriterade målen som är beslutade i detaljbudget bedöms som
delvis uppfyllda per 2020-08-31. 23 % av målen bedöms som ”I högsta grad
uppfyllt” eller ”Helt uppfyllt”. Endast ett prioriterat mål (6 %) bedöms som ej
uppfyllt per 2020-08-31.
Prognos för helåret visar att 5 av målen inte kommer att vara helt uppfyllda. De
kommer dock vara delvis uppfyllda. Målen det gäller är:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Utveckla former och förutsättningar för dialog och delaktighet
Översyn och förbättring av process för markköp, detaljplaner, exploatering och
försäljning av mark
Certifiering Säker och trygg kommun
Nästa steg Agenda 2030
Strategisk plan för lokalförsörjning samt stödjande dokument för olika behov i
lokalförsörjningsprocessen
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Åtgärder för budget i balans
Efter delårsbokslutet i april vidtogs åtgärder för budget i balans och de flesta av
kommunkansliets avdelningar bidrar nu till en positiv budgetavvikelse. SBRFs
helårsprognos i augusti är försämrad vilket för Tjörns del innebär -3,1 mkr på helår.
Detta innebär en negativ helårsprognos för Kommunstyrelsen på -2,0 mkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 176 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-11
Delårsrapport augusti 2020 - Kommunstyrelsen
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla förvaltningens förslag.
Björn Möller (-) yrkar 1) att kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för augusti
2020, 2) att förvaltningen gör allt för att uppnå en budget i balans som beslutades i
samband med att delårsbokslutet för april 2020 redovisades, och 3) att det är
anmärkningsvärt att förvaltningen enbart konstaterar att budget i balans inte kan
uppnås utan att ytterligare förslag på åtgärder föreslås/redovisas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl.
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag.
Nej- röst för Björn Möllers (-) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Niklas Emilsson (L), Magne Hallberg (KD), Georg
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag väljs.
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§206

Intresseanmälan, om medlemskap i kommunalförbundet
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)
2020/238
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna in en intresseanmälan om medlemskap i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst inom
kommunen. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller
staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra
och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Räddningstjänst kan
bedrivas i egen regi, gemensam nämnd, avtalssamverkan eller kommunalförbund.
Idag utför kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
räddningstjänst i Stenungssund, Lilla Edet och Tjörn kommuner.
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund som tillhandahållet
räddningstjänst i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum
kommuner. För att kunna bli medlem i RSG måste kommunen ansöka om
medlemskap. Beslut om anslutning av ny medlem fattas förutom av
kommunalförbundets kommunfullmäktige även av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige. För att både RSG och Tjörn kommun skall få ett underlag
kring förutsättningarna för ett beslut om medlemskap behöver RSG få en
intresseansökan.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 182 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD), Björn Möller (-) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
Justerandes sign
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§207

Revideringar av Instruktion för kommunchef
2018/488
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad instruktion för kommunchef.
Reservation
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2019 att anta instruktion för kommunchef och
bestämde samtidigt att en utvärdering av instruktionen skulle genomföras efter sex
månader.
I samband med att utvärderingen gjordes framfördes det synpunkter på att
instruktionen var något lång, att några punkter om krisberedskap och civilt försvar
behövde revideras/införas samt att skrivningen om kultur kunde ses över.
I den reviderade instruktionen har vissa redaktionella ändringar gjorts. Utöver detta
har kommunchefens ansvar för krisberedskap och civilt försvar uppdaterats och
förtydligats i ett eget kapitel.
Skrivningen om kommunchefens ansvar att verka för en kultur baserad på
medskapande, förtroende och tillit bedöms vara av sådan betydelse att den rimligen
inte kan tas bort. Det bedöms inte heller finnas anledning att ändra skrivningen på
annat sätt.
Det har inte heller varit möjligt att förkorta instruktionen utan att väsentliga delar
tas bort. Någon sådan förändring har därför inte gjorts.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 183 den 17 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 286, den 12 december 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 2020-09-04
Reviderad instruktion för kommunchef med gulmarkerade ändringar och
kommentarer.
Instruktion för kommunchef.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens
förslag.
Rosalie Sanyang (S) yrkar att andra stycket i kapitel 3.1.2. ”Kommunchefen har
också rätt att göra anteckningar till protokollet vid kommunstyrelsens och
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden” ska utgå ur förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag.
Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Niklas Emilsson (L), Magne Hallberg (KD), Georg
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Magne Hallbergs (KD) m.fl. förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§208

Försäljning av kvarvarande bostadsarrenden inom Klädesholmen
Östra
2013/180
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda om icke erhållna
arrenden kan krävas tillbaka.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Som en del av genomförandet av detaljplanen Klädesholmen Östra beslutade
kommunstyrelsen 2013-09-05 § 161 att marken under sex bostadsfastigheter skulle
erbjudas att friköpas till ett pris om 1,25 Mkr per fastighet.
Under åren mellan 2013 och 2019 har fem av de sex ursprungliga bostadsarrendena
försålts till arrendatorerna. Den oavstyckade marken på Klädesholmen 1:1 kvarstår
och Klädesholmen 1:184 samt 1:178 har tillkommit.
Dessa bör försäljas till marknadsvärde.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 179 den 17 september 2020
Kommunstyrelsen den 5 september 2013 § 161
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda om icke erhållna
arrenden kan krävas tillbaka.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§209

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan Dalbergen, del av
Härön 1:4, m.fl.
2012/153
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att:
1. Utreda manöverutrymme kring exploateringsavtalet.
2. Belysa konsekvenserna av inte överlåta exploateringsavtalet.
Sammanfattning
Detaljplan ”Dalbergen, del av Härön 1:4, m.fl. fastigheter, fiskeläget Härön” vann
laga kraft 2012-07-23. Detaljplanen syftar till att skapa ca 20 bostadsfastigheter
för villabebyggelse på Härön. Detaljplanen omfattar även allmän platsmark för
lokalväg och natur.
Ett exploateringsavtal tecknades 2012-06-08 med dåvarande exploatörer som nu har
sålt fastigheten. Exploateringsavtalet får endast överlåtas efter kommunens
skriftliga medgivande.
Då en del information i tidigare exploateringsavtal har blivit inaktuell föreslås ett
uppdaterat avtal skrivas med de nya exploatörerna istället för att det tidigare skall
överlåtas i sin helhet.
Exploateringsavtalet skall reglera exploateringen inom området och säkerställa
utbyggnad och överlämning av allmänna anläggningar såsom gator och VAanläggning till huvudman.
I exploateringsavtalet med de ursprungliga exploatörerna har kommunen åtagit sig
att upplåta mark för 20 parkeringsplatser till fastigheterna inom detaljplaneområdet.
I gengäld ska exploatören anlägga 9 allmänna parkeringsplatser inom samma
område. Lokaliseringen för parkeringarna som är utpekade i avtalet ligger på allmän
platsmark inom byggnadsplan, frågan om det går att anlägga enskilda
parkeringsplatser inom det utpekade området är något tveksam och beslutas i
samband med bygglov för bostäderna och i Lantmäteriförrättning.
Om det inte går att anlägga parkeringsplatserna inom det utpekade området är
kommunen fortsatt bundna av åtagandet att upplåta mark för 20 enskilda
parkeringsplatser mot de nya exploatörerna. Utredning av alternativ lokalisering för
platserna pågår och kan komma att innebära kostnader för kommunen om det inte
går att lösa inom kommunens egna mark.
I övrigt står exploatören står för samtliga kostnader hänförliga till exploateringen.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 181 den 17 september 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10
Bilaga 1- Förslag till exploateringsavtal inkl. bilagor till avtalet
Bilaga 2- Exploateringsavtal med tidigare exploatör
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) yrkar att ärendet ska återremitteras för att:
1. Utreda manöverutrymme kring exploateringsavtalet.
2. Belysa konsekvenserna av inte överlåta exploateringsavtalet.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§210

Anmälan av bolagsprotokoll
2020/6
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, 2020-09-10
Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte, 2020-09-02
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Styrelsemöte, 2020-09-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§211

Redovisning av delegeringsbeslut
2020/5
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
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:
Kommunstyrelsens ordförande


2020.2577 Ordförandebeslut Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt
kommunallagen mål nr 3098-20 Antagande av VA-taxa, bilaga 1

Kommunchef

Justerandes sign



2020.2236 Avtalsbekräftelse avseende konsultstöd inom lokalförsörjning



2020.2237 Ansökan- godkännande av stödsökare samt registrering till e-tjänsten
för skolmjölksstöd



2020.2238 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet



2020.2239 Besked om beslut gällande upphandling av: ref. 2020-033 Ramavtal
hantverkstjänster - Måleriarbeten



2020.2240 Besked om beslut gällande upphandling av: ref. 2020-032 Ramavtal
hantverkstjänster - byggnadsarbeten



2020.2241 Besked om beslut gällande upphandling av: ref. 2020-031 Ramavtal
hantverkstjänster - elarbeten



2020.2506 Förlängning av ramavtal avseende Tekniska konsulter Besiktning
Anläggning



2020.2507 Förlängning av ramavtal avseende Tekniska konsulter Besiktning El



2020.2508 Förlängning av ramavtal avseende Tekniska konsulter Besiktning El



2020.2509 Förlängning av ramavtal avseende Tekniska konsulter Besiktning
Sprängning schakt
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01


2020.2510 Förlängning av ramavtal avseende Tekniska konsulter Besiktning
Sprängning schakt



2020.2511 Avtalsförlängning avseende Tekniska konsulter Projektledning VA



2020.2512 Avtalsförlängning avseende Tekniska konsulter Byggledning VA



2020.2513 Kontrakt avseende konsulttjänster och entreprenadarbeten för
vattenvårdsåtgärder - avtalsområde 1



2020.2514 Kontrakt avseende konsulttjänster och entreprenadarbeten för
vattenvårdsåtgärder - avtalsområde 1



2020.2515 Kontrakt avseende konsulttjänster och entreprenadarbeten för
vattenvårdsåtgärder - avtalsområde 1



2020.2516 Kontrakt avseende konsulttjänster och entreprenadarbeten för
vattenvårdsåtgärder - avtalsområde 2



2020.2517 Kontrakt avseende konsulttjänster och entreprenadarbeten för
vattenvårdsåtgärder - avtalsområde 2



2020.2518 Kontrakt avseende konsulttjänster och entreprenadarbeten för
vattenvårdsåtgärder - avtalsområde 3



2020.2520 Avtalsförlängning avseende Tekniska konsulter Besiktning byggnad



2020.2522 Besked om beslut gällande ramavtal hantverkstjänster Golv- och
mattläggning



2020.2523 Ramavtal avseende hantverkstjänster Ventilation



2020.2524 Ramavtal avseende hantverkstjänster Ventilation



2020.2525 Beslut om förnyad konkurrensutsättning



2020.2527 Avtalsförlängning avseende Tekniska konsulter Besiktning
Sprängning schakt



2020.2530 Ramavtal avseende hantverkstjänster Måleriarbeten



2020.2531 Ramavtal avseende hantverkstjänster Elarbeten



2020.2532 Avtalsförlängning Tekniska konsulter Byggledning VA



2020.2533 Ramavtal avseende hantverkstjänster Elarbeten

Mark- och exploateringschef

Justerandes sign



2020.2297 Nyttjanderättsavtal Tjörns Ridklubb, Gunneby 2:59



2020.2324 Avtalsservitut för väg - Sibräcka 2:29



2020.2427 Beslut gällande försäljning av kommunal mark på Gåseknöde 1:28 Undertecknat

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
Utskottsprotokoll

Justerandes sign



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17



Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§212

Förvaltningen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar om påverkan på kommunens
verksamheter i och med smittspridningen av Coronaviruset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-01
§213

Information om beslut från arbetsutskottet
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (KSAU §§ 201-202) att avsluta
kommunchef Ann-Britt Svedbergs anställning samt tillsättande av tillförordnad
kommunchef. Kommunstyrelsen informeras om besluten.

Justerandes sign
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