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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Övriga närvarande Erling Alsin (-) 

Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 

 

 Ann-Britt Svedberg, kommunchef 
Thelma Fredin, kommunjurist 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Magdalena Patriksson, avdelningschef kommunledningskontoret 
Carolina Färdig, tf ekonomichef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Magnus Lindell, lokalstrateg 
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef  

 
 
 
 
§§ 134-136 
§§ 134-137 
§ 139 
§ 147 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§134 
 
Fastställande av dagordning 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring: 

Utgår 
7. Information: Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135 
 
Information: Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2020 
 
2020/137 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Tf ekonomichef Carolina Färdig informerar om Tjörns kommuns delårsbokslut som 
till och med april 2020 uppgår till +11,3 mkr. Detta kan jämföras med det 
budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,6 mkr. Resultatet 
motsvarande period föregående år uppgick till +9,1 mkr. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136 
 
Information: Kommunstyrelsens delårsbokslut per april 2020 
 
2020/119 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Tf ekonomichef Carolina Färdig informerar om kommunstyrelsen delårsbokslut 
som för perioden januari – april redovisar sammantaget en positiv avvikelse 
gentemot budget på +2,4 mkr. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137 
 
Information: Uppföljning lägesbeskrivning Covid19-Coronaviruset 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar om påverkan på kommunens 
verksamheter i och med smittspridningen av Coronaviruset. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138 
 
Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst 
 
2020/113 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2019 
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

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 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2019 med tillhörande 
revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att 
tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Förbundet 
redovisar ett resultat om knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Under 
2019 har förbundet utfört ca 347 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 2019 var 
345 000 stycken. Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 106 den 14 maj 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-23 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§139 
 
Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn 
 
2017/355 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Utveckling av skolstrukturen ska ha inriktningen: 

 Åk f-9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall 

 Åk 4-9, nav på västra Tjörn 

 Åk f-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och 
Kållekärr. 

2. Utredningen ska vara klar senast oktober 2020. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) och Björn Möller (-) reserverar sig mot 
beslutspunkt 2 till förmån för Björn Möllers (-) tilläggsförslag. 
 
Barnkonventionen 
Förslaget har positiva effekter för barn och unga, genom en mer likvärdig skola för 
eleverna, En ökad samverkan mellan pedagoger när det gäller betygssättning och 
andra bedömningar. 

Eleverna får en mer kvalificerad och bättre utbildning när det finns flera lärare i 
samma ämne på samma skola eftersom det ger pedagogisk utveckling vilket ger 
eleverna bättre lärare som ger bättre utbildning. 
Eleverna får en mer trygg utbildning genom att de får färre byten av lärare, vikarier 
som de känner om ordinarie lärare är frånvarande och fler kamrater att välja bland. 
Renoveringar och förbättringar i inne- och utemiljön ger en bra och kreativ 
arbetsmiljö för barnen. Det bidrar till kreativitet och lärande. 
Eleverna får mer kvalificerat stöd med ökad tillgång till elevhälsa som 
sjuksköterska och kurator på plats samt tillgång till professioner som annars inte 
funnits, till exempel skolpsykolog. 
 
Sammanfattning 
I kommunens inriktningsmål står att ”Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga 
jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige.”  

Många faktorer spelar in, men en trygg lärandemiljö, behöriga lärare samt strukturer 
som förbättrar lärares och rektorers förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är 
viktiga faktorer för höga kunskapsresultat. Därför behöver Tjörns kommun skapa en 
struktur för framtidens skola. 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ett sätt är att skapa attraktiva skolor, med goda och kreativa lärmiljöer som gynnar 
långsiktig rekrytering av lärare och höga elevresultat. Bristen på lärare kommer att 
vara stor i landet och det kommer också att vara stor konkurrens mellan 
kommunerna om lärare. Behöriga och kompetenta lärare är avgörande för elevernas 
kunskapsresultat. Antalet elever kommer att öka och nuvarande skollokaler är i 
behov av renovering samt om- och tillbyggnad.  

I kommunens inriktningsmål står också ”Effektivt nyttjande av resurser”. Tjörns 
kommun behöver därför satsa på en skolstruktur som är både attraktiv och 
kostnadseffektiv i syfte för att kunna minska lokalkostnader och istället möjliggöra 
utveckling av kärnverksamhet. De ekonomiska förutsättningarna för Tjörns 
kommun kommer att vara en allt större utmaning de närmaste åren.  

Kommunstyrelsen har därför gett ett uppdrag till sin förvaltning i samband med 
beslut om budget 2019, att färdigställa arbetet med skolutredning och att arbeta 
fram en mer detaljerad handlingsplan (skolstruktur) för framtida lokalbehov i skola 
och förskola. Detta underlag ska därefter utmynna i en långsiktig 
lokalförsörjningsplan med investeringsbehov. 

En skolutredning har arbetats fram som beskriver nuläge och skolans framtida 
behov av lokaler ur flera perspektiv. Därefter har en lokal-behovsanalys gjorts för 
att beskriva hur skolans framtida behov av lokaler kan tillgodoses på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Arbetet har lett fram till ett förslag på handlingsplan (skolstruktur) 
som innebär en förändring av skolans nuvarande struktur för att kunna tillgodose 
skolans framtida behov av lokaler.  

För att kunna ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan behöver därför ett beslut 
fattas om struktur för framtidens skola. 

Förslag på framtida skolstruktur med följande struktur har remitterats till 
kommunens nämnder, bolag och partier: 

 Skolorna Häggvall och Fridas Hage, åk 4-9 

 Bleket skola, åk 4-9 

 Myggenäs skola, åk F-3 samt en ny förskola 

 Kållekärr skola, åk F-3 samt förskola 

 Rönnäng skola, F-3 samt förskola 

 Skärhamn skola, F-3 samt förskola 

Efter inkomna remissvar har förslaget i viss mån justerats och förvaltningen föreslår 
nu en skolstruktur med två nav: Östra Tjörn med upptagningsområde från i 
huvudsak skolorna i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs och Västra Tjörn med 
upptagningsområde från i huvudsak skolorna i Rönnäng, Bleket och Skärhamn: 

 Åk f-9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall 

 Åk 4-9, nav på västra Tjörn 
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 Åk f-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn och 
Kållekärr. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 107 den 14 maj 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 1 den 23 januari 2020 ”Beslut om remiss: 
Framtidens skola på Tjörn” 
Kommunstyrelsen, § 31 den 6 februari 2019 ”Detaljbudget Kommunstyrelsen 2019” 
Kommunstyrelsen, § 134 den 6 september 2018 ”Framtida skolstruktur” 
 
Samverkan 
Information om förslaget har lämnats på såväl FSG som CSG 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-07 
Remissvar 
Skolutredning 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 13:55 och återupptas kl. 13:59. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
utredningen ska vara klar senast oktober 2020. 

Tanja Siladji Dahne (MP) tillstyrker Lars Carlssons (M) yrkande. 

Björn Möller (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att Åk 4-9, nav 
på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. För att säkra en bra 4-9-skola på 
västra Tjörn är beslut och snabb projektering av ny modern skola avgörande. 
Osäkerhet och fördröjning försvårar rekrytering, förlänger provisoriska lösningar och 
innebär ett resursslöseri. Att modernisera skolan i Bleket är både resurseffektivast 
och går snabbast. Att spilla tid på en onödig utredning av ny skoletablering i 
Skärhamn kostar resurser, fördröjer nödvändiga beslut samt försämrar möjligheten 
till en bra skola för Tjörns elever på västra Tjörn. 

Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och föreslår istället att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att 
1. Skolstrukturen vara som den är i dag. 
2. Åk 6 ska återflyttas till mellanstadieskolorna tills vi vet några alternativ. 
3. Bleketskolan ska renoveras omgående. 
4. Tjörns Bostads AB ska krediteras för skolmodulerna. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) m.fl. förslag (arbetsutskottets förslag) mot 
Gert Kjellbergs (TP) förslag och Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs. 
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) tilläggsyrkande mot Björn Möllers (-) 
tilläggsförslag och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Lars Carlsson (M) förslag. 
Nej- röst för Björn Möllers (-) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD). 

3 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), , Björn Möller (-). 

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

Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt med bra beslutsunderlag. Det är 
därmed då också viktigt att få med all fakta på bordet innan förslag till beslut.  I 
detta fall gäller det en skolstruktur som skall hålla många år framöver. 

Martin Johansen (L) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi i den grön/blå samverkan vill se ett komplett beslutsunderlag även 
innefattande eventuella synergieffekter före beslut. Detta är ur vår synvinkel 
oerhört viktigt att all fakta finns framme då beslut som förhoppningsvis ska hålla 
under en lång rad av år ska fattas. Det är även väldigt viktigt för transparensen då 
det inte ska kunna misstänkliggöras att politiken fattade beslut utan att ha all fakta 
i frågan.
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§140 
 
Antagande av budget 2021 och preliminär budget 2022-2023 samt 
antagande av investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025 
 
2020/136 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta det grönblåa förslaget till budget 2021 samt plan för 2022-2023. 
 

2. Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun fastställs senare under året, senast 
per 2020-11-30. 

 
3. Resultatet för 2021 budgeteras till + 5,3 mkr 

 för 2022 planeras resultatet till + 12,1 mkr 
 för 2023 planeras resultatet till + 18,1 mkr 

4. Ramar för investeringar inkl. vatten och avlopp och renhållning uppgår till 
118,5 mkr för 2021 
120,1 mkr för 2022 
103,9 mkr för 2023 

5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 60 mkr under 
2021. 
 

6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna, i enlighet med det så kallade ”balanskravet”. 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunala stiftelser och 
föreningar. Fullmäktige ska därför besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. 

Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. 

Fyra budgetförslag finns framtagna. 

 Budgetförslag: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Miljöpartiet de Gröna 

 Budgetförslag: Socialdemokraterna, Tjörnparitet, Björn på Tjörn 
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 Budgetförslag: Sverigedemokraterna 
 Budgetförslag: Vänsterpartiet 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 108 den 14 maj 2020 
 
Samverkan 
CSG 2020-05-27, information 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2021 Blågrönas förslag 
Budget 2021 Förslag Sverigedemokraterna 
Budget 2021 förslag Vänsterpartiet 
Budget 2021 förslag Socialdemokraterna, Björn på Tjörn, Tjörnpartiet 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på respektive budgetförslag var för sig och finner att 
kommunstyrelsen har valt att föreslår kommunfullmäktige att anta det blågröna 
budgetförslaget. 
 
Omröstning begärs. Det blågröna förslaget blir huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer proposition på återstående budgetförslag var för sig och finner att 
kommunstyrelsen har valt Socialdemokraternas, Björn på Tjörns och Tjörnpartiets 
budgetförslag som motförslag. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer blågrönas budgetförslag mot Socialdemokraternas, Björn på 
Tjörns och Tjörnpartiets budgetförslag och blågrönas förslag väljs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för blågrönas förslag. 
Nej- röst för Socialdemokraternas, Björn på Tjörns och Tjörnpartiets förslag. 
 
Omröstningsresultat 
5 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 

5 Nej röster Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) 

1 avstår, Martin Johansson (SD). 

Blågrönas förslag väljs
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§141 
 
Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2020 
 
2020/137 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns 
kommuns delårsbokslut per april 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden, 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden att vid nästa uppföljning 
redovisa åtgärder för en budget i balans. 

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 till och med april 2020 uppgår till +11,3 mkr. Detta 
kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till +5,6 
mkr. Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till +9,1 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +1,7 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om + 10,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på 
8,3 mkr. Prognosen för helåret är mycket osäker till följd av den rådande situationen 
med Corona då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera. 

Av de inriktningsmål som finns beslutade i kommunfullmäktiges budget är samtliga 
mål förutom två ”delvis uppfyllda”. Ett av målen är ”I hög grad uppfyllt” och att är 
”Helt uppfyllt”. Genomgång av de prioriterade målen som finns i de beslutade 
detaljbudgetarna per nämnd visar på att 9 % av de prioriterade målen är ”i hög grad 
uppfyllda” eller ”helt uppfyllda”. 59 % bedöms som ”Delvis uppfyllda”, 7 % 
bedöms som ”Ej uppfyllda” och 5 % av målen har inte bedömts.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 109 den 14 maj 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-19 
Delårsbokslut april 2020 för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att även 
kommunstyrelsen ska uppdras att redovisa åtgärder för budget i balans. 

Lars Carlsson (M) tillstyrker Rosalie Sanyangs (S) yrkande. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§142 
 
Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
 
2019/376 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens bordlägger ärendet. 

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 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för äldre och 
funktionshindrade. Kommunfullmäktige beslutade 219-11-14 § 275 att motionen får 
väckas.  

I motionen föreslås att Tjörns kommun ska införa en äldre- och 
handikappombudsman med arbetsuppgift att stötta och vägleda äldre och 
funktionsnedsatta. Ombudsmannen ska, enligt motionären, företräda de äldre och de 
funktionsnedsatta och deras behov, samt bevaka deras intressen och rättigheter. 
Ombudsmannen ska också rapportera om sitt arbete och ge förslag på förbättringar 
på verksamheten till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden har hanterat motionen och förslår att motionen avslås. 
Kommunstyrelsen ställer dig bakom detta beslut från socialnämnden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 69 den 5 mars 2020 (bordläggning) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 38 den 20 februari 2020 
Socialnämnden 2020-01-15, dnr 2019/189-709 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 275 
Socialnämnden 2018-06-13 § 141 Personligt ombud (beslut om att inte införa 
personligt ombud) 
Socialnämnden 2018-04-25 § 81 uppdrag till socialförvaltningen att utreda 
möjligheten till personligt ombud för funktionsnedsatta 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28 
Motion från Martin Johansson (SD) ang ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
Beslut socialnämnden 2020-01-15 
Beslut socialnämnden 2018-06-13 § 141 
Beslut socialnämnden 2018-04-25 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§143 
 
Kommunstyrelsens delårsbokslut per april 2020 
 
2020/119 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna Kommunstyrelsens delårsbokslut per april 2020 
2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för en budget i 

balans 

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 
Kommunstyrelsen redovisar sammantaget för perioden januari – april en positiv 
avvikelse gentemot budget på +2,4 mkr.  

Kommunstyrelsens sammantagna budgetavvikelse beror dels på kommunkansliets 
avdelningar som avviker positivt med +1,2 mkr där bland annat bidrag från MSB 
inte utnyttjats fullt ut ännu. Kommungemensamma verksamheter avviker positivt 
med +1,2 mkr eftersom vissa budgetposter ännu inte börjat utnyttjas.  

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse 
på -3,0 mkr. Kommunkansliets avdelningar prognostiserar en negativ avvikelse på -
2,5 mkr och kommungemensamma verksamheter prognostiserar en negativ 
avvikelse på -0,5 mkr. 

På grund av den rådande situationen kopplat till Corona-pandemin har en del av 
resurserna inom kommunstyrelsens verksamheter fått prioriteras om vilket också får 
en konsekvens på måluppfyllelsen på de prioriterade målen. Trots detta är det 
endast 5 prioriterade mål som vid delår april bedöms som ”Ej uppfyllda”. Samtliga 
av dessa mål kommer med största sannolikhet att uppfyllas under året. När det 
gäller det prioriterade målet kopplat till certifiering som Säker och trygg kommun 
blir inriktningen under året att lägga upp en plan för certifieringsarbetet och inte att 
genomföra certifieringen under året. Ett prioriterat mål (Ramar för arbete med 
översiktsplan) bedöms som ”I högsta grad uppfyllt”. Övriga prioriterade mål 
bedöms per 2020-04-30 som ”Delvis uppfyllda”. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 110 den 14 maj 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-12 
Delårsrapport april 2020 - Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§144 
 
Svar på revisionsrapport: Grundläggande granskning 2019 
 
2020/87 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Beakta de rekommendationer som kommunrevisionen har tillställt 

kommunstyrelsen. 
2. Översända tjänsteutlåtande daterat 2020-05-07 till revisionen som svar på 

rapporten Grundläggande granskning för kommunstyrelsens del. 

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 
EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder 2019. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i 
enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 

EY bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en sammanhållen 
styrkedja. Revisorerna bedömer också att styrelse till viss del har tillsett en 
tillräcklig intern kontroll. I rapporten står också att kommunstyrelsen inte säkerställt 
en tillräcklig uppföljning och rapportering och att det finns brister vad gäller 
kommunstyrelsens ekonomistyrning och uppföljning.  

I granskningsrapporten lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen 
vad som bör förbättras utifrån funna svagheter i granskningen. Kommunstyrelsen 
ska senast 17 juni lämna svar på vilka åtgärder som kommer vidtas utifrån de 
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 111 den 14 maj 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 2020-05-07 
Granskningsrapport Grundläggande granskning 2019 
Följebrev från kommunrevisionen ang Grundläggande granskning 2019 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag. 

Björn Möller (-) yrkar att kommunstyrelsen ska lägga till beslutspunkt 3 ”Förslag på 
åtgärder för budget i balans vid kraftig negativ avvikelse i barn- och 
utbildningsnämnden avisades av majoriteten i kommunstyrelsen vid sammanträde 
den 2 maj 2019”: 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 
Nej- röst för Björn Möllers (-) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), 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 (-). 

Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§145 
 
Svar på revisionsrapport: Granskning av inköp och upphandling 
 
2020/88 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på svar på revisionsrapport 
”Granskning av inköp och upphandling” i enlighet med detta tjänsteutlåtande och 
översända det till kommunrevisionen. 

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 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en granskning av inköps- och upphandlingsprocessen. Syftet var att bedöma om 
styrelse och nämnder säkerställer att den interna kontrollen inom inköps- och 
upphandlingsprocessen är tillräcklig samt att bedöma efterlevnaden av gällande 
lagstiftning inom området. 

Den sammanfattande bedömningen i granskningen är att kommunstyrelsen delvis 
har säkerställt tillräcklig internkontroll inom inköps- och upphandlingsprocessen 
och efterlevnad av gällande lagstiftning inom området. 

Utifrån granskningen har rekommendationer lämnats till kommunstyrelsen där 
kommunstyrelseförvaltningen kommer att arbeta med åtgärder kopplat till dessa. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 112 den 14 maj 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-07 
Revisionsrapport Granskning av inköp och upphandling, Tjörns kommun 
Kommunrevisionens följebrev 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-), Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§146 
 
Svar på anmälan av hantering av hälso- och miljöfarliga produkter 
och tillstånd för schaktverksamhet och transport av farligt gods 
inom Tolleby vattenskyddsområde 
 
2020/130 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anmälningsplikten är fullgjord med avseende på anmälningsplikt för 
hantering av hälso- och miljöfarliga produkter inom Tolleby 
vattenskyddsområde. VA-avdelningen, Tjörns kommun med 
organisationsnummer 212000-1306 föreläggs att vidta följande 
skyddsåtgärder, och försiktighetsmått: 
a. Fordon som förs in i området ska vara täta från läckage av 

petroleumprodukter och rengjorda.  
b. Varje fordon ska medföra absorberande duk eller granulat för att 

omhänderta eventuellt läckage. 
c. Vid schakt ska presenning eller dylikt finnas för att samla upp eventuella 

föroreningar om dessa kan grävas upp. Uppgrävda förorenade massor ska 
skyddas mot nederbörd för att förhindra lakning. 

d. Tankning av fordon får inte ske inom vattenskyddsområdet.  
 

2. Medge tillstånd för att inom Tolleby vattenskyddsområde: 
- Bedriva schaktverksamhet med tillhörande tillfälliga upplag. 
- Transportera farligt gods i form av drivmedel. 

Tillståndet förenas med följande villkor: 
e. Schaktmassor får endast tillfälligt ligga i upplag. 
f. Överskottsmassor ska transporteras bort från området till en godkänd 

mottagare. 
g. I den mån det är möjligt ska grässvålen läggas tillbaka efter återfyllning.  
h. Fordon som måste färdas i obanad terräng ska visa hänsyn till vegetation 

och markskikt. 
i. Körskador ska motverkas. Om körskador ändå uppstår ska dessa 

skyndsamt lagas med material som motsvarar den naturliga markprofilen 
j. Upptäcks en tidigare okänd förorening ska denna anmälas till 

miljöavdelningen. 
k. Länsvatten ska släppas över grönyta och får inte ofiltrerat släppas till 

ytvatten. 
3. fastställa handläggningsavgiften till 7 448 kr motsvarande 7 arbetstimmar. 

Avgiften ska betalas av VA-avdelningen Tjörns kommun med 
organisationsnummer 212000-1306.  
 

4. Beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas. 
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Lagrum: 2 kap. 3 §, 26 kap. 9 §, 16 kap. 2 § miljöbalken (MB) 
Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns kommun. KF § 14, 2008-02-14.  
Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut  
KF § 310 2019/384-406 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken samt 9 
kap. 5 § i Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. 
 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. Beslut om avgift gäller 
även om det överklagas. Det betyder att avgiften måste betalas även om ni anser att 
beslutet är fel. Får ni rätt i prövningen av överklagandet betalas avgiften tillbaka plus 
ränta. Obetald avgift går till inkasso. Faktura skickas separat. 
 
Miljöavdelningen kan utföra tillsyn av verksamheten. För tillsyn tas avgift ut som 
timavgift. 

Sammanfattning 
VA-avdelningen, Tjörns kommun, ansöker om tillstånd för att hantera hälso- och 
miljöfarliga produkter, bedriva schaktverksamhet och transportera farligt gods inom 
Tolleby vattenskyddsområde. Syftet med ansökan är att möjliggöra nerläggning av 
ny råvattenledning mellan Häle mosse och Bö tjärn 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 113 den 14 maj 2020 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, 2020-05-07 
-  Ansökningshandlingar 
- Föreläggande enligt miljöbalken vid nyanläggning av dricksvattenledning mellan 

fastigheterna Stenkyrka-Bö 2:12 och Rösseldalen 1:4 i Tjörns kommun. 
Länsstyrelsen dnr 525-45239-2019 

- Dispens att schakta genom diken och göra öppning i en stenmur på fastigheterna 
Stenkyrka-Bö S:7, S:8, S:9, Stenkyrka-Bö 3:34 och Sibräcka 1:19. 
Länsstyrelsens dnr 521-47660-2019 

- Naturvärdesinventering Häle mosse, Tjörn 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
VA-avdelningen, Tjörns kommun. Att: Lennart Kedeborn 
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§147 
 
Hemställan för senareläggning av vite avseende Jemmet AB 
 
2019/325 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om senareläggning av vite för Hövik 
5:225. 

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 
Jemmet AB har 2020-04-29 inkommit med en ansökan om att senarelägga vitet för 
byggnation, som villkorades vid försäljningen till Tångeröd fastighetsutveckling 
och senare övertogs av Jemmet AB när de köpte fastigheten Hövik 5:225. Vitet 
utlöses efter 2020-06-30 och Jemmet AB har ansökt om en senareläggning till 
2020-12-31. Motiveringen i ansökan är att Coronakrisen har fått projektets 
finansiärer att vilja senarelägga projektet. 

Dock inkom bygglovet 2020-04-30, vilket med 10 veckors handläggningstid som 
gäller efter att byggavdelningen fått in ett komplett ärende för bygglov, skulle ge ett 
beslut om bygglov senast 2020-07-09, en dryg vecka efter vitet skulle utfalla. 
Därtill tillkommer tid för att beslutet ska vinna laga kraft och tid för att konstruera 
grundläggningen som är kravet för att anses ha påbörjat byggnation enligt avtalet.  

Därtill tillkommer att byggavdelningen 2020-05-18 har bett sökande komplettera 
ansökan då den bl.a. inte är planenlig. De 10 veckorna för bygglovshandläggningen 
börjar då räknas efter att de kompletterat ansökan och byggavdelningen har ansett 
ärendet komplett. 

Följaktligen var det osannolikt att de skulle hunnit i tid, oavsett Corona och därför 
bör vitet betalas av sökanden i enlighet med avtalet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen § 24 2020-01-09 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 
Hemställan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD), Lars Carlsson (M), Björn Möller (-) och Gert Kjellberg (TP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 
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Beslutet skickas till 
Jemmet AB 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§148 
 
Svar på remiss: Hållbara resor i Västra Götaland 
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
 
2020/153 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Göteborgsregionens tjänstemannanätverk 
för kollektivtrafik som bereder ärendet åt det delregionala kollektivtrafikrådet i 
enlighet med tjänsteutlåtandet. 

Barnkonventionen 
En väl utvecklad kollektivtrafik har positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 

Sammanfattning 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland. Programmet revideras en gång per 
mandatperiod och nuvarande program sträcker sig över perioden 2017-2020. 

Västra Götalandsregionen, regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland, har 
tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2025 som nu 
har skickats ut på remiss till det delregionala kollektivtrafikrådet. 

Kommunerna inom Göteborgsregionen har möjlighet att lämna synpunkter på 
remissens innehåll till Göteborgsregionens tjänstemannanätverk för kollektivtrafik 
som bereder ärendet åt det delregionala kollektivtrafikrådet.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 131 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 
Följebrev Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
(2020-02-28) 
Hållbara resor i Västra Götaland, Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 
(Remissversion februari 2020) 
Cirkulär 2020-03-02 kring remisserna Hållbara resor i Västra Götaland 
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025, Målbild tåg 2028 och Utvärdering av 
samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar 2020-05-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Anna Gustafsson, GR 
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§149 
 
Svar på remiss: Målbild tåg 2028 inkl. storregional busstrafik 
 
2020/154 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Göteborgsregionens tjänstemannanätverk 
för kollektivtrafik som bereder ärendet åt det delregionala kollektivtrafikrådet enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Barnkonventionen 
En väl utbyggd kollektivtrafik har positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 
 
Sammanfattning 
I juni 2013 antog Regionfullmäktige dokumentet Målbild Tåg 2035 och målet att 
tågtrafiken i Västra Götaland år 2035 ska klara tre gånger så många resenärer 
jämfört med år 2006. 

För att konkretisera de utvecklingssteg som krävs för tågtrafiken för att uppnå 
uppsatt resandemål utreder nu Västra Götalandsregionen, genom 
Kollektivtrafiknätverket, utvecklingen av tågtrafiken och storregional busstrafik 
med fokus på delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035. 

Västra Götalandsregionen har nu skickat utredningen Målbild Tåg 2028 inkl. 
storregional busstrafik på remiss till det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). 

Kommunerna inom Göteborgsregionen (GR) har möjlighet att lämna synpunkter på 
remissens innehåll till GR:s tjänstemannanätverk för kollektivtrafik som bereder 
ärendet åt DKR. 

Tjörns kommun ingår i det så kallade KUSTO-samarbetet, en samverkan mellan 
kommunerna Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Orust och Tjörn gällande bland 
annat Södra Bohusbanan. KUSTO-kommunerna avser att inkomma till VGR med 
ett gemensamt svar på remissen för Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 133 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 
Följebrev Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik (2020-02-28) 
Huvudrapport Målbild Tåg 2028 
Underlagsrapport Målbild Tåg 2028 
Målbild Tåg 2035 
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar 2020-05-20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-), Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Anna Gustafsson, GR  
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§150 
 
Svar på remiss: Utvärdering av samverkansformer för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland 
 
2020/155 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Göteborgsregionens tjänstemannanätverk 
för kollektivtrafik som bereder ärendet åt det delregionala kollektivtrafikrådet enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Barnkonventionen 
En väl fungerande kollektivtrafik har positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 
 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har skickat ut remiss till det delregionala 
kollektivtrafikrådet (DKR) angående utvärdering av samverkansformerna för 
kollektivtrafik i Västra Götaland. 

Kommunerna inom Göteborgsregionen (GR) har möjlighet att lämna synpunkter på 
remissens innehåll till GR:s tjänstemannanätverk för kollektivtrafik som bereder 
ärendet åt DKR. 

Samverkansformerna för kollektivtrafik i Västra Götaland finns beskrivna i 
dokumentet ”Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland”. 
Utvärderingen ligger sedan till grund för eventuella revideringar av 
samverkansformerna. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 52 den 8 mars 2010 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 108 den 16 mars 2011 
Kommunstyrelsen, § 81 den 14 april 2011 
Kommunfullmäktige, § 57 den 28 april 2011 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20, § 132 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 
Utvärdering av ”Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland” 
Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland 
Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan 
kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna 
Cirkulär 2020-03-02 kring remisserna Hållbara resor i Västra Götaland 
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025, Målbild tåg 2028 och Utvärdering av 
samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 
Samhällsbyggnads remissvar 2020-05-20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Björn Möller (-) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Anna Gustafsson, GR  

30

mailto:anna.gustafsson@goteborgsregionen.se


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§151 
 
Anmälan av initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om båtplatser i 
Södra hamnen Skärhamn 
 
2020/127 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Det noteras att initiativärendet inkommit. 

2. Ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare beredning. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med ett initiativärende där han föreslår att: 
 

 kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till förvaltningen att tillse att 
båtplatserna erbjudes allmänheten och övriga näringslivet inom kommunen. 

 
 kommunstyrelsen beslutat att ge uppdrag att förvaltningen skyndsamt 

kungör till allmänheten att det finnes båtplatser lediga och att man skall 
kontakta kommunen vid intresse. 

 
 kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att tillse att båtar som inte 

har avtal skall bort från bryggområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärendet, 2020-04-24 
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§152 
 
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 
Ordinarie bolagsstämma 2020-04-14. 
 
Tjörns Hamnar AB 
Ordinarie bolagsstämma 2020-04-14. 
 
Tjörns Bostads AB 
Ordinarie bolagsstämma 2020-04-14 
 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
Ordinarie bolagsstämma 2020-04-14 
 
Soltak AB 
Styrelsemöte, 2020-05-13 
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§153 
 
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 

 2020.1403 Svar, till revisionen från Kommunstyrelsen inför ansvarsprövning 
 
Kommunchef 

 2020.1399 Yttrande över ansökan gällande att få sjunga och spela utanför 
äldreboende på Tjörn, 2020-05-05 (A202.796/2020) 

 2020.1400 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för barn- och 
ungdomsfestivalen Frivolt (A192.008/2020) 

 2020.1429 Yttrande över ansökan om skottlossningstillstånd inom 
detaljplanelagt område A149.242/2020 

 2020.1430 Yttrande över ansökan angående skottlossningstillstånd inom 
tätbebyggt område A215.303/2020 

 2020.1431 Övertagande avtal Ängeviken avseende spillvattenledning 

 2020.1479 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 

 2020.1494 Förlängning av medarbetarenkät 

 2020.1495 Personuppgiftsbiträdesavtal avseende pensionsadministration 

 2020.1507 Avtal avseende färghandelsvaror 

 2020.1508 Avrop från ramavtalsområde kommunikationstjänster, delområde 
infrastruktur 

 2020.1510 Ramavtal avseende fönsterputs 
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 2020.1511 Ramavtal avseende fordonsdekor för Kungälv, Stenungsund, Tjörn 
och Lilla Edet 

 2020.1514 Direktupphandling enligt fastställda riktlinjer pkt 4.2.1.2 undantag 
avseende plattformen Open E 

 2020.1516 Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande upphandling av 
städtjänster 

 2020.1518 Ramavtal avseende fönsterputs 

 2020.1520 Ramavtal avseende fönsterputs 

 2020.1521 Avtal avseende service och underhåll av hissar 

 2020.1522 Avtal avseende grävmaskin med maskinist 

 2020.1523 Uppdragsavtal avseende tillköp av färdbevis, seniorkort 65+ 
 
Mark- och exploateringschef 

 313016 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Kroksdal 

 2020.1381 Lägenhetsarrende, Åstol 

 2020.1459 Tilläggsavtal, servitut Rönnäng 

 2020.1462 Arrendeavtal, Nötsäter 1:311 

 2020.1463 Arrendeavtal, Nötsäter 1:311 

 2020.1476 Avtal, Skärhamns båtförening 
 
Utskottsprotokoll 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14 
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§154 
 
Kommunchefen informerar 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar om aktuella frågor från förvaltningen, 
idag bland annat om: 
 Integrationsstrategi. 
 Familjecentralens lokaler. 
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