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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M), §§ 162, 165-166, 168, 171-185 
Robert Windelstrand (M), ersätter Bo Bertelsen (M) §§ 159-161, 162-
164, 169-170 
Magne Hallberg (KD) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Erling Alsin (-) fd (V), ersätter George Strömbom (C) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S), §§ 159-161, 162-164, 169-170 
Benny Halldin (S), ersätter Rikard Larsson (S) §§ 162, 165-166, 168, 
171-185 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
Benita Nilsson (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden § 160 
Rikard Simensen (SD), 2:e vice ordförande kultur- och 
fritidsnämnden § 160 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Emma Brattgård, förvaltningschef  § 160 
Anna Aldegren, näringslivsstrateg  § 161 
Amanda Forsman, hållbarhetsstrateg § 161 
Carolina Färdig, ekonomichef  §§ 162, 172 
Ann-Charlotte Nyrén, avdelningschef §§ 165-166 
Christer Sundsmyr, avdelningschef  §§ 165-166 
Mikael Wollbrant, mark- och exploateringsingenjör, § 174 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160 

Genomförande av uppsiktsplikt - Kultur- och 
fritidsnämnden 

2022/128 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Som ett led i arbetet med att ha löpande uppsikt över kommunal 
verksamhet har kommunstyrelsen till dagens sammanträde kallat 
kultur- och fritidsnämnden. Vid sammanträdet redovisar nämnden ett 
urval av följande punkter som bedömts vara aktuella:  

• Aktuella verksamhetsfrågor (ej uttömmande) 

- Tjörns idrottsanläggningar 
- Delta – Kulturskola samt kultur- och fritidscentra 
- Friluftsliv och badplatser 

• Uppföljning av ekonomi  

• Uppföljning av mål  

• Redovisning av internkontroll 

• Verksamheten redogör för den avtalssamverkan som finns med andra 
kommuner enligt 9 kap 37 § K 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 161 

Information: Laddplan i Tjörns kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Näringslivsstrateg Anna Aldegren och hållbarhetsstrateg Amanda 
Forsman informerar kommunstyrelsen om arbetet och utformningen av 
kommande förslaget till laddplan i Tjörns kommun. Framtagande av en 
kommunövergripande laddplan ingår som ett av de klimatlöften som 
Tjörns kommun och kommunstyrelsen åtagit sig att aktivt arbeta med 
under 2022. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162 

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2022 

2022/256 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut augusti 2022 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2022 uppgår till +98,1 mkr. 
Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma 
period som uppgår till +8,5 mkr. Resultatet motsvarande period 
föregående år uppgick till +69,4 mkr. 

Andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och 
med augusti är 92 procent. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +96,0 mkr 
mot budgeterat +14,3 mkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 134 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-27 
Tjörns kommuns delårsrapport augusti 2022  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163 

Förslag till sammanträdesdagar 2023 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

2022/239 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna sammanträdesdagar för 2023 enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslag till 
sammanträdesdagar för 2023 enligt upprättat förslag: 

12 januari 
9 februari 
9 mars 
6 april 
4 maj 
1 juni 
7 september 
5 oktober 
2 november 
30 november 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2023 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdesdagarna är 
avstämda gentemot regionfullmäktige och regionstyrelsens 
fastställda sammanträdesdagar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 135 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Förslag på sammanträdesdagar 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164 

Redovisning av partistöd 2021 

2020/241 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna redovisningen av kommunalt partistöd för 2021. 

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 

8



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

det kommande räkenskapsåret. Beslutet ska fattas av fullmäktige 
senast den 31 december före räkenskapsåret. 

Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2021 
har ingivit redovisningar (bifogas). Redovisningarna med 
tillhörande granskningsrapporter överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 136 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisningar av kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165 

Antagande av Färdplan - länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

2021/303 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Färdplan – länsgemensam strategi för en god och nära vård, bilaga 
1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska 
bidra till utveckling i Västra Götalandsregionen inom områdena 
hälsa, vård och omsorg.  

Färdplanen innehåller de områden som kommun och region 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Planen beskriver 
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 138 
Socialnämnden 2022-06-22, § 123 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 240 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 219 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 207 
Socialnämnden 2021-10-27, § 211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-09 
Färdplan – länsgemensam strategi för en god och nära vård, bilaga 1 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (-) fd 
(SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166 

Antagande av nytt hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser 

2021/301 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstå 
från att ingå nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och 
samarbete mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen när det gäller vård av personer som har behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommun och region.  

Inför en ny avtalsperiod har förslag till nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal tagits fram. Till avtalet har bifogats fyra 
överenskommelser som rör områden där kommuner och regioner 
enligt lag är skyldiga att samverka/komma överens.  

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser träder i kraft den 1 januari 2023. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i ärendet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 137 
Socialnämnden 2022-06-22, § 122 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 239 
Kommunstyrelsen 2021-12-02, § 218 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-18, § 206 
Socialnämnden, 2021-10-27, § 21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-09 
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 1. 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, bilaga 2.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ingå nytt hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs.
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§ 167 

Antagande av Informationssäkerhetspolicy för Tjörns 
kommun 

2021/141 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Informationssäkerhetspolicy. 

2. Kommunstyrelsen får utfärda kommunövergripande riktlinjer 
inom området informationssäkerhet. 

Sammanfattning 
Förslag till ny informationssäkerhetspolicy har upprättats. 
Betydelsen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ökar i 
takt med omvärldsförändringar, till exempel snabb 
digitaliseringstakt och ökade cyberhot. Förslaget som utarbetats 
innehåller kommunens viljeinriktning och övergripande mål och 
tar sikte på de närmaste 3–5 åren. Särskild vikt läggs vid ökad 
medvetenhet inom organisationen, reservrutiner och 
riskbedömningar. 

Ärendet har remitterats till kommunens nämnder och bolag där 
en majoritet tillstyrker eller har inga invändningar mot förslaget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 139 
Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 41 
Tjörns Bostads AB 2022-05-25, § 43 
Socialnämnden 2022-05-24, § 102 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-25, § 50 
Tjörns Måltids AB 2022-05-19, § 34 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-02, § 58 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20, § 106 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 63 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 131 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 134 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Informationssäkerhetspolicy – förslag daterad 2022-07-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 168 

Försäljning av mark- och vattenområde del av Sunna 
1:498 

2018/84 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Avslå Kyrkesunds båthamnsförenings ansökan om att förvärva del 

av Sunna 1:498. 

2. Uppdra Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att tillse att Tjörns 
Hamnar AB förvärvar det aktuella området och arrenderar ut det till 
båthamnsföreningen. 

 
Sammanfattning 
Kyrkesund båthamnsförening har ansökt om att förvärva det 
mark- och vattenområde som föreningen idag nyttjar som 
småbåtshamn.  

Marken utgörs av hamn- och vattenområde och en eventuell 
försäljning ska därför beslutas av kommunfullmäktige enligt 
”Policy/Riktlinjer vid försäljning/arrende av mark, fastigheter 
samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag”. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 140 
Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 44 
Kommunstyrelsen 2018-03-08, § 36 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-07 
Karta, bilaga 1 
Ansökan, bilaga 2 
Brev till Tjörns kommun 2022-09-14, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Rosalie Sanyang (S), Tanja Siladji Dahne (MP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att erbjuda 
Kyrkesund båthamnsförening att förvärva det område som framgå av 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet till ett pris om 3 000 000 kr. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Avslå Kyrkesunds båthamnsförenings ansökan om att förvärva del 
av Sunna 1:498. 

2. Uppdra förvaltningen att teckna arrendeavtal med föreningen enligt 
gängse taxa. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs till huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag mot Bo 
Bertelsens (M). Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag väljs till 
motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Gert Kjellbergs (TP) huvudförslag mot Björn Möllers 
(KD) fd (M) med fleras motförslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Erling 
Alsin (-) fd (V), Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 
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5 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag väljs. 
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§ 169 

Översyn och upphävande av styrdokument 

2022/258 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
upphäva följande dokument: 

1. Handlingsplan vid kränkande särbehandling, KF 2002-11-18, § 138. 

2. Information/anvisningar gällande Bisysslor i Tjörns kommun, KF 
2004-12-09, § 129. 

3. Personalpolicy vid konkurrensutsättning, KF 2005-06-16, § 79. 

4. Policy vid omställning och övertalighet i samband med verksamhets 
förändringar – anställningstrygghet, KF 1996-04-25, § 87. 

5. Normalpensionsreglemente för heltidssysselsatta kommunalt 
förtroendevalda, KF 2006-09-14, § 82. 

6. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18), KF 2018-12-13, § 198. 

7. Beredskapsplan för VA- och avfallsverksamheten, KF 2000-10-02, § 
128. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att upphäva: 

1. Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL), KS 2018-05-31, § 114. 

Sammanfattning 
HR-avdelningen genomför ett arbete med att se över 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges gällande 
styrdokument.  

Åtta styrdokument har identifierats som inaktuella. 

HR- avdelningen föreslår därmed att dessa styrdokument 
upphävs. 
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Utöver HR-avdelningens styrdokument föreslås en obsolet 
beredskapsplan för VA-verksamheten upphävas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 141 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 170 

Delegering av ansvar för tillsyn av försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter samt revidering av 
socialnämndens reglemente 

2022/259 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Delegera ansvaret för tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter till socialnämnden. 

2. Fastställa reviderat reglemente för socialnämnden, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 trädde Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att 
detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer 
tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna 
kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer 
produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på 
varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart 
meddelande med information om förbudet mot att sälja eller 
lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 
år. 

Socialnämnden har via ordförandebeslut (bilaga 3) 2022-09-13 
föreslagit att nämnden utses till ansvarig nämnd för tillsynen, 
samt att nämndens reglemente revideras i enlighet med beslutet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 142 
Socialnämnden (ordförandebeslut) 2022-09-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-14 
Reglemente för socialnämnden, bilaga 1 
Reglemente för socialnämnden med markerade ändringar, bilaga 2 
Ordförandebeslut socialnämnden, bilaga 3 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 171 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om att utlysa klimatnödläge 

2021/280 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har i en 
motion till kommunfullmäktige den 8 september 2021 yrkat att: 

- att kommunfullmäktige utlyser klimatnödläge 

- att Tjörns kommun inför fossilförbud senast 2030 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram 
en tydlig handlingsplan med förslag på konkreta styrmedel för 
hur den årliga minskningen av dessa utsläpp ska gå till. 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram 
en klimatplan som bygger på anpassning inför de förändringar 
som ofrånkomligt kommer att ske i form av ökad nederbörd, 
torka, havsnivåhöjning och brist på livsmedel, inklusive 
vatten. 

Sedan motionen väcktes har beslut fattats, och åtgärder 
genomförts, i syfte att lyfta kommunens klimatarbete. Från och 
med mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunstyrelsens 
förvaltning. Syftet med avdelningen är att kommunen ska kunna 
arbeta mer långsiktigt, strategiskt och samordnat med 
hållbarhetsfrågorna. En konsult har anlitats för att ta fram en 
koldioxidbudget som visar med vilken fart vi ska fasa ut 
kommunens utsläpp och beslut om att arbeta fram en klimat- och 
energistrategi finns. Med den nya avdelningen startar nu ett 
långsiktigt arbete med att samla resurser och hitta 
samverkansformer både på strategisk och operativ nivå för att 
kraftsamla kring klimat- och hållbarhetsarbetet.  
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Utifrån beskrivningen nedan föreslår förvaltningen att motionen 
ska avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 143 
Kommunfullmäktige 2021-09-22, § 179 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-08 
Motion 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att 
motionens första och andra att-sats enligt nedan bifalls, i övrigt att 
motionen är besvarad: 

- att kommunfullmäktige utlyser klimatnödläge 
- att Tjörns kommun inför fossilförbud senast 2030 

Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag, att motionen avslås. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs.  Bo Bertelsens (M) förslag väljs till huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) och Martin Johanssons (-) fd 
(SD) förslag mot Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. Rosalie Sanyangs 
(S) och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs till motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) huvudförslag mot Rosalie 
Sanyangs (S) och Martin Johanssons (-) fd (SD) motförslag. Bo 
Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
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Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) och Martin Johanssons (-) fd (SD) 
förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP). 

7 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Erling 
Alsin (-) fd (V), Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller 
(KD) fd (M), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Rosalie Sanyangs (S) och Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs. 
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§ 172 

Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2022 

2022/255 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens 
delårsbokslut per augusti 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamheter inklusive nämnd redovisar för 
perioden januari till augusti en positiv budgetavvikelse på +12,0 
mkr. Den politiska verksamheten redovisar +0,3 mkr. 

Kommunkansliets avdelningar har en positiv budgetavvikelse  
+9,4 mkr, vilket till stor del beror på lägre personalkostnader på 
grund av vakanta tjänster, lägre reparations- och 
underhållsarbeten och bidrag som inte nyttjats ännu. 

Kommungemensamma kostnader och oförutsett har en positiv 
budgetavvikelse på +2,3 mkr då digitaliseringsposten inte har 
använts fullt ut och budgeten för oförutsedda händelser inte 
nyttjats.  

Kommunkansliets avdelningar och Kommungemensamma 
verksamheter prognostiserar på helår en budgetavvikelse på +7,9 
mkr. 

De flesta av de prioriterade målen bedöms vara delvis, i högsta 
grad eller helt uppfyllda. Dock bedöms fyra prioriterade som ej 
uppfyllda per 2022-08-31. Målen är ”Skapa förutsättningar för 
strategisk markförsörjning kopplat till näringslivet”, ”Klimat- och 
energistrategi”, ”Öka invånarnas delaktighet” samt ”Utreda 
ägande av nya lokaler”. Prognosen för måluppfyllelse för helåret 
pekar på att ett av de prioriterade målen inte heller kommer att 
vara uppfyllt vid årsskiftet (Utreda ägande av nya lokaler). Övriga 
prioriterade mål kommer att vara delvis eller helt uppfyllda. 

Räddningstjänsten SBRF redovisar för perioden en budget i 
balans. 
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SBRFs preliminära prognos för Tjörns del är -1,6 mkr, prognosen 
har ännu inte behandlats av direktionen SBRF. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 145 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-14 
Delårsrapport augusti 2022 - Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 173 

Förlängning av tidsfrist för byggnadsskyldighet 
avseende fastigheterna Hövik 5:225 och Hövik 5:226 

2019/325 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om förlängning av 
frist för byggnadsskyldighet.  

Sammanfattning 
Jemmett Tjörn AB har inkommit med en ansökan om förlängning 
av tidsfrist för byggnadsskyldighet avseende fastigheterna Hövik 
5:225 och Hövik 5:226.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 146 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 147 
Kommunstyrelsen 2020-01-09, § 24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-09 
Avtal, bilaga 1-2 
Ansökan, bilaga 3 
Beslut KS 2020-05-28 Hemställan för senareläggning av vite 
avseende Jemmet AB, bilaga 4 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Bo Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 174 

Begäran om förtur i sjöbodskön och avsteg från gällande 
sjöbodsregler - Rönnängs intresseförening 

2022/240 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Det ligger sådana synnerliga skäl att avsteg från kommunens regler 
angående sjöbodskön kan genomföras. 

2. Uppdra förvaltningen att teckna avtal med berörd förening. 

Sammanfattning 
Rönnängs intresseförening har lånat sjöbod 1 i Stansvik för att 
förvara diverse material under Havets dag. De har nu inkommit 
med en ansökan om att få förtur i sjöbodskön och avsteg från 
gällande sjöbodsregler samt få godkännande att hyra en 
arrendesjöbod för samma pris som kommunens hyressjöbodar i 
Stansvik. 

Arrendesjöbod nr 1 i Stansvik som ägs av kommunen består av tre 
delar. En tredjedel är en sjöbod som i dagsläget står tom, 
resterande delar av boden består av en toalett för allmänheten 
samt en kommunal pumpstation. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 147 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-25, § 123 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-09 
Bilaga 1 – Första ansökan om permanent lån av sjöbod 1 
Bilaga 2 – Andra ansökan om permanent lån av sjöbod 1 
Bilaga 3 – Karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Det ligger sådana synnerliga skäl att avsteg från kommunens regler 
angående sjöbodskön kan genomföras. 
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2. Uppdra förvaltningen att teckna avtal med berörd förening. 

Björn Möller (KD) fd (M), Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå begäran om 
förtur i sjöbodskön och avsteg från gällande sjöbodsregler. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Erling Alsin (-) fd (V), Gert Kjellberg 
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (KD) fd (M), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

2 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsavdelningen 
Rönnängs intresseförening 
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§ 175 

Försäljning av fastigheterna Tubberöd 1:140 och 
Tubberöd 1:164 

2022/114 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Ge förvaltningen i uppdrag att lägga ut fastigheterna 
Tubberöd 1:140 och Tubberöd 1: 164 till försäljning. 

2. Kommunstyrelsen ska besluta om försäljningen. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslog tidigare under året en försäljning av 
fastigheterna Tubberöd 1:140 och Tubberöd 1: 164. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare återremitterat 
ärendet till förvaltningen för att utreda möjligheterna till 
förändring av fastigheterna i syfte att bredda intilliggande väg. 

Förvaltningen har utrett frågan och bedömer att en förändring av 
fastigheterna - och en breddning av vägen – inte skulle vara den 
bästa lösningen av trafiksituationen, då en bredare väg bland 
annat kan leda till en ökad trafikhastighet. Dessutom skulle de 
övriga så kallade hårnålar på den kritiska sträckan fortfarande 
finnas kvar. 

Förvaltningen bedömer att det finns andra sätt för att få en 
förbättrad trafiksituation, exempelvis genom någon form av 
digital trafikstyrning, och på så vis även värna Skärhamns 
kulturhistoriska miljö. 

Förvaltningen har återigen föreslagit en försäljning av 
fastigheterna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 148 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-28, § 75 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-08 
Bilaga 1: Parkerings- och trafikutredning Skärhamns centrum 
Norconsult AB (2018-04-12) 
Bilaga 2: Vy över Hamngatan nr. 18 och nr. 21 
Kompletterande underlag - Kontakter med föreningen De seglade 
för Tjörn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att lägga ut fastigheterna 
Tubberöd 1:140 och Tubberöd 1: 164 till försäljning. 

2. Kommunstyrelsen ska besluta om försäljningen. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsavdelningen 
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§ 176 

Fastställande av politikerhandbok 

2022/251 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att klargöra rätten till att lämna 
protokollsanteckning. 

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

Kommunstyrelsens förvaltning har framtagit ett förslag till en 
politikerhandbok. Innehållet har under våren 2022 förankrats med 
kommunfullmäktiges gruppledare. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen fastställer politikerhandboken, för att nyttjas i 
samband med kommunfullmäktiges nya mandatperiod som 
inleds 15 oktober. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 149 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 121 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Politikerhandbok, utkast 2022-09-12 
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§ 177 

Föreläggande om att vidta åtgärder för att uppfylla 
dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30 

2022/257 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Förelägga samhällsbyggnadsnämnden (VA-avdelningen), Tjörns 
kommun med organisationsnummer 212000-1306, som ansvarig 
för Tolleby vattenverk att senast den 2023-03-31 se till att: 

1. Vattenverkets faroanalys är reviderad med hänsyn tagen till 
variationer i råvattenkvalitén. Faroanalysen lämnas till 
miljöavdelningen för fastställande. 

2. Utifrån den nya faroanalysen ta fram ett 
undersökningsprogram för råvattnet. Undersökningsprogrammet 
lämnas till miljöavdelningen för fastställande. 

3. Det finns en faroanalys för det dricksvatten som tas emot via 
distributionsledning från Stenungsund. Den ska minst omfatta de 
eventuella kvalitetsförändringar som kan uppstå under såväl lågt 
som högt flöde. Faroanalysen lämnas till miljöavdelningen för 
fastställande. 

4. Det finns en skriftlig rutin för hur personal ska agera när 
analyssvar påvisar ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. 
Rutinen ska minst innehålla vilka åtgärder som ska vidtas, hur 
utredning av orsak ska ske samt vem som är ansvarig för 
detsamma. Utförda åtgärder, eventuella uppföljningar och resultat 
av utredningar ska dokumenteras. 

5. Det finns ett system för redovisning av dricksvattenkvalitén för 
konsumenterna. Information om parametrar som ingår i normal 
undersökning ska informeras aktivt om medan parametrar som 
ingår i utvidgad undersökning ska kunna lämnas vid förfrågan. 

6. Sammanställa och utvärdera hur dricksvattenkvalitén hos 
användare förändras. Sammanställningen skall omfatta samtliga 
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regelbundna provtagningspunkter ”hos användare” från 1 januari 
2020 och fortsättningsvis. 

7. Senast den 2023-03-31 lämna till miljöavdelningen:  
– förslag till faroanalys och undersökningsprogram punkt 1, 2 och 3  
– rutin vid avvikande dricksvattenkvalitet enligt punkt 4 
– redogörelse för hur drickskvaliteten redovisas till 
konsumenterna enligt punkt 5 
– sammanställning enligt punkt 6 
 
Ytterligare ärendebeskrivning och motivering till beslut anges i 
förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-16. 
 
Sammanfattning 
VA-avdelningen och miljöavdelningen tillhör båda 
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket innebär att 
miljöavdelningen lämnar åt kommunstyrelsen att besluta i detta 
ärende för att förebygga intressekonflikt och jäv inom 
förvaltningen.  

I samband med en revision av Tolleby Vattenverk utförd av 
miljöavdelningen den 28 april 2022 konstaterades avvikelser mot 
gällande lagstiftning; dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). 
En av avvikelserna (punkt 5) berör hur information skall ges till 
konsumenter. Övriga avvikelser är kopplade till själva 
kvalitetsarbetet och förebyggande av risker för konsumenterna. 
Syftet med föreläggandet är att förmå dricksvattenproducenten att 
uppfylla delar av kraven i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 
2001:30) för att förebygga oönskade kvalitetsförsämringar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 150 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-16 
Kontrollrapport Tolleby 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
VA-avdelningen. Att: David Andersson 

35



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

Svar på remiss: Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat 
regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

2022/210 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun yttrar sig i enlighet med upprättat förslag  
2022-09-04, bilaga 1. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning 
VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig 
föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och 
förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt 
för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga 
utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll. 

HR-avdelningen har upprättat ett förslag till yttrande, se bilaga 1. 
I förslaget framgår att Tjörns kommun ställer sig bakom 
slutbetänkandet, inklusive allmänna synpunkter. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 151 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-12 
Förslag till yttrande 2022-08-31, bilaga 1 
Missiv 2022-06-17 
Betänkandet: Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 
2022:31) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet
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§ 179 

Beslut om åtgärder med anledning av 
utvärderingsrapport ”Incidenthantering vid vattenläckor” 

2021/258 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslagna åtgärder i 
återrapporteringsrapporten ska genomföras. 

Sammanfattning 
Med anledning av två uppkomna vattenläckor i Skärhamn i 
januari 2021 (18 januari samt 31 januari) beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28 att hanteringen av 
händelserna skulle utvärderas så att förbättringsåtgärder skulle 
kunna identifieras. Utvärderingen skulle belysa hur information 
och kommunikation vid händelserna fungerade (internt och 
externt), hur arbetet samordnades utifrån den beslutade 
nödvattenplanen samt vilka förbättringsåtgärder som skulle 
kunna vara möjliga att vidta. 

Utvärderingen genomfördes på uppdrag av kommundirektören 
under mars-april 2021 av företaget Ledargruppen. 
Utvärderingsrapporten baseras på intervjuer med involverade 
funktioner samt på Ledargruppens erfarenhet och kompetens 
kopplat till avvikelse- och krishantering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2021-09-22 en presentation 
av utvärderingsrapportens innehåll och kommunkansliet fick då i 
uppdrag att ta fram förslag på vilka av de föreslagna 
förbättringsåtgärderna som kommunen skulle arbeta vidare med. 
Rapporten som ligger som bilaga till detta tjänsteutlåtande är en 
återkoppling på detta uppdrag. Förslag på åtgärdsplan är 
framtagen av kommunkansliet i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. De föreslagna åtgärderna är 
kopplade till två huvudsakliga områden – ”Organisation och 
funktion” samt ”Arbetssätt och kompetens”. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22 § 164 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28 § 21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 
Återrapportering utvärderingsrapport ”Incidenthantering vid 
vattenläckor” 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott (M) 

2022/261 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Rolf Persson (M) fd (KD) till ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
Bo Bertelsen (M), tidigare ersättare i arbetsutskottet, valdes till ledamot 
och 1:e vice ordförande 2022-05-05. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 105 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår Rolf Persson (M) fd (KD) som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 

Anmälan av delegationsbeslut 

2022/23 

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

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

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande: 

Kommundirektör 

2022.980 Delegeringsbeslut - tillförordnad kommundirektör 

2022.981 RefApp digital referenstagning Modul i Visma Recruit 

2022.982 Hyresavtal avseende upplåtande av toalett i hamnområdet 
i Klädesholmens Västra Hamn 

2022.1051 Rutin kränkande särbehandling och trakasserier 

2022.1062 Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör 

2022.1066 Personuppgiftsbiträdesavtal CoSafe Technology AB - 
CoSafe Plattformen 

Avdelningschef fastighetsavdelningen 

2022.878 Avslag markköp del av fastighet Tubberöd – med ansökan 

2022.879 Avslag markköp del av fastighet Toftenäs – med ansökan 

2022.883 Anläggningsarrende på del av Koholmen 1:1 
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2022.986 Avslag komplettering markköp Tubberöd 

2022.1037 Avslag arrenden – Solcellspark 

2022.1039 Scannade dokument till försvarsmakten - avtal om 
markdisposition vid militär övningsverksamhet 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2022.900 Delegationsbeslut tillförordnad avdelningschef för 
kommunledningskontoret 

IT-chef 

2022.1063 Avropsavtal konsult senior IT tekniker 

Utskottsprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22
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§ 182 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2022/24 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av bolagsprotokoll. 
 
Sammanfattning 
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att 
bland annat till kommunen och moderbolaget snarast översända 
protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde. 
Kommunstyrelsen ska även tillställas protokoll från de bolag där Tjörns 
kommun är delägare. Vid sammanträdet föreligger följande protokoll: 

SOLTAK AB 

Styrelsemöte 2022-09-14 
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§ 183 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att ingen information delges på dagens 
sammanträde. 
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§ 184 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar inkomna meddelanden per 2022-09-29. 
 
Inkomna meddelanden per 2022-09-29 
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2022-09-05/§ 85 – Uppdrag: Drift och 
underhåll av offentliga toaletter 

Beslut socialnämnden 2022-09-21/§ 166 – Framtidens 
vårdinformationsmiljö FVM - avbeställning av option 2 och 3 

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2022-09-29/§ 64 - Framtidens 
Vårdinformationsmiljö FVM   

Beslut i mål 3332-22 avseende laglighetsprövning, nu fråga om 
prövningstillstånd (Verksamhetsområde Ängeviken) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185 

Nämndernas delårsrapporter per augusti 2022 

2022/265 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar nämndernas delårsrapporter per augusti 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport per augusti 2022: 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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