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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12

Beslutande

Martin Johansen (L)
Peter Andersson (L)
Bo Bertelsen (M)
Lars Carlsson (M)
Mike Hansson (M)
Björn Möller (M)
Roland Flyckt (KD), ej § 9
Robert Johansson (MP)
Mats Kristensson (C), ej § 8
Emelie Holgersson (C), §§ 8-9
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Gunilla Nordberg (S)
Leif Göbel (S)
Gert Kjellberg (TP)
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Mikael S Andersson (M)
Filip Gollungberg (M)
Susanne Landgren (M)
Annika Andersson (M)
Azar Hedemalm (MP)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Thomas Jakobsson (SD)
Evike Sandor, tf kommunchef
Mats Mikulić, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§1

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar:
Tillägg



Remissvar, begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning med
drönare
Initiering av ärende från Jeanette Lagervall (S) avseende exploateringsavtal
Malaga

Utgår


Rapport från GR- MoS eller infrastrukturgruppen

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) förslår att kommunstyrelsen hanterar initiativärende avseende
redovisning styrgrupp migration på dagens sammanträde.
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Gert Kjellbergs (TP) förslag
med anledning av att frågan om styrgrupp för migration hanteras på nästkommande
sammanträde för arbetsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag
Nej-röst för Björn Möllers (M) förslag
Omröstningsresultat
2 Ja röster, Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
14 Nej röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Bo Bertelsen (M), Lars
Carlsson (M), Mike Hansson (M), Björn Möller (M), Roland Flyckt (KD), Robert
Johansson (MP), Mats Kristensson (C), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S),
Benny Halldin (S), Gunilla Nordberg (S), Leif Göbel (S).
Björn Möllers (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§2

Återremitterat ärende; antagande av reviderad policy för
investeringshantering i Tjörns kommun
2016/332
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till policy för investeringshantering i Tjörns kommun.
2. Policyn ska utvärderas under första kvartalet 2018.
Sammanfattning
I den av fullmäktige antagna budgeten för år 2016 finns ett uppdrag att under 2016
revidera kommunens investeringspolicy. En översyn av nuvarande policy för
investeringshantering har nu genomförts.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 232 den 17 november 2016,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 22 september 2016,
Kommunstyrelsen, § 168 den 8 september 2016,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 148 den 25 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Reviderat förslag, policy för investeringshantering i Tjörns kommun 161122,
Tjänsteutlåtande den 22 juni 2016,
Förslag till Policy för investeringshantering i Tjörns kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut med tillägg att policyn ska utvärderas första kvartalet 2018.
Bo Bertelsen (M) och Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
Benny Halldins (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§3

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden
2015/3
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta upprättat förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
2. Det reviderade reglementet gäller från och med den tidpunkt då fullmäktige
fattat beslut om reglementet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har från och med 2017-01-01 beslutat att förändra sitt
beredningsarbete genom att kommunstyrelsens säker- och tryggutskott avvecklas i
samband med att Södra Bohusläns Räddningstjänstförbundet bildas. Det innebär att
den bemanning som krisledningsnämnden haft i enlighet med nu gällande
reglemente bör justeras.
Revideringarna avser paragrafen 10.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 253 den 15 december 2016
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 november 2016,
Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden den 28 november 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§4

Antagande av taxa för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
gällande myndighetsutövning 2017
2016/592
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds myndighetstaxa 2017.

Sammanfattning
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund utför från och med den 1 januari 2017 de
flesta uppgifter som åligger medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör
myndighetsutövning skall medlemskommunerna anta taxorna gällande
myndighetsutövningen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 254 den 15 december 2016
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 december 2016,
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning, 2017,
Protokoll från Interimdirektionen Södra Bohusläns Räddningstjänst förbund, § 12
den 21 november 2016,
Tjänsteutlåtande från Södra Bouhusläns Räddningstjänstförbund den 17 november
2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§5

Fråga om tomrättsavtal på Nordvik 1:54 och Stenkyrka-Bö 1:19
2011/534
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förfrågan om att ersätta befintligt arrendeavtal
med ett tomträttsavtal på Nordvik 1:54 och Stenkyrka-Bö 1:19.
Barnkonventionen
Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Hav och Logi AB har efterfrågat möjligheten att ersätta det arrendeavtal för
campingverksamhet de idag har med Tjörns kommun med ett så kallat
tomträttsavtal. Tomträtten är en stark nyttjanderätt som regleras enligt
bestämmelserna i 13 JB (Jordabalken). Tomträtten kan i hög grad jämställas med
äganderätten.
Tomträtt tecknas på längre tid (20 år med 20 års förlängning) än ett arrendeavtal
och den kan intecknas, belånas och överlåtas på ungefär samma sätt som en
fastighet. Uppsägning kan endast ske vid utgången av en tidsperiod och kan endast
ske om det finns godtagbara skäl t.ex. i form av samhällsutveckling.
Förvaltningen efterfrågar kommunstyrelsens inställning till att ingå ett
tomträttsavtal med företaget.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 256 den 15 december 2016,
Kommunstyrelsens presidieutskott, § 82 den 21 augusti 2014,
Kommunstyrelsen, § 57 den 15 mars 2012.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2016,
Bilaga 1 Orienterande karta,
Bilaga 2 Översiktlig karta över området,
Bilaga 3 Ansökan om tomträtt.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§6

Svar på initiativärende från Gert Kjellberg (TP) avseende saknade
ersättningar från Migrationsverket avseende kommunens
mottagande
2016/494
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att besvara initiativärendet enligt följande:
1. I samband med månadsuppföljning, delårsbokslut samt årsbokslut lämna
information som innehåller fordringar på Migrationsverket per angivet datum.
2. I samband med månadsuppföljning, delårsbokslut samt årsbokslut lämna
information som innehåller kostnadsutvecklingen avseende mottagande per
angivet datum.
3. Delårsbokslut samt årsredovisning beslutas av kommunfullmäktige där
information om kostnadsutveckling samt fordringar avseende mottagande av
flyktingar/migration ska framgå.
4. Ansökan till Migrationsverket görs av berörd förvaltning så snart underlag finns
klara.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har i kommunstyrelsen initierat ett ärende avseende saknade
ersättningar från Migrationsverket avseende kommunens mottagande.
Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott och
förvaltningen har nu tagit fram förslag till svar på de frågor som ställdes i ärendet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 257 den 15 december 2016,
Kommunstyrelsen, § 230 den 3 november 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 november 2016,
Skrivelse gällande saknade ersättningar från Migrationsverket avseende kommunens
mottagande, den 18 oktober 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Björn Möller (M), Robert Johansson (MP) och Benny Halldin (S)
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla initiativärendets fyra
punkter med förslag till beslut:
1. Förvaltning ges i uppdrag att skriftligen till nämnden redovisa ersättningar som
ej är reglerade.
2. Att förvaltning ges i uppdrag att vid varje sammanträde i kommunstyrelsen
skriftligen redogöra kostnadsutvecklingen avseende mottagandet inom
kommunen.
3. Att kommunstyrelsen beslutar att informera fullmäktiges ledamöter avseende de
ansenliga kommunala kostnader för mottagandet som inte är reglerade.
4. Att kommunstyrelsen beslutar att rapportera till kommunfullmäktige hur
nämnden ämnar agera för att säkerställa att kommunen ersätts för kostnader
rörande mottagandet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med fleras förslag
väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) med fleras förslag
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag
Omröstningsresultat
15 Ja röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Bo Bertelsen (M), Lars
Carlsson (M), Mike Hansson (M), Björn Möller (M), Roland Flyckt (KD), Robert
Johansson (MP), Mats Kristensson (C). Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S),
Benny Halldin (S), Gunilla Nordberg (S), Leif Göbel (S), Thord Jansson (SD).
1 Nej röst, Gert Kjellberg (TP).
Bo Bertelsens (M) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§7

Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen Greta
och Per Nilssons minnesfond
2016/567
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Stiftelsen Säbygården utbetala 24 390 kronor till
deras angivna bankgiro.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut, 2011-04-14 § 98, tar kommunen emot utdelningar
från aktier och fonder från stiftelsen Greta och Per Nilssons minnesfond.
Stiftelsen Säbygården ansöker till kommunstyrelsen årligen om bidrag som
motsvarar utdelningen.
Ansökan har inkommit från Stiftelsen Säbygården om utbetalning som motsvarar
utdelning med 24 390 kronor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 258 den 15 december 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2016,
Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen Greta och Per Nilssons
minnesfond.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) och Mike Hansson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§8

Godkännande av nyttjanderättsavtal för motionsspår Rönnäng
2016/591
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna upprättade nyttjanderättsavtal med Rönnäng S:1, 1:27 och 1:65
rörande motionsspår,
2. Nyttjanderättsavtalen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef.
Sammanfattning
Det finns beslut om starttillstånd för motionsspår i Rönnäng. Uppdraget drivs av
kultur- och fritidsförvaltningen. Då stora delar av motionsspåret berör privata
fastighetsägare har mark- och exploateringsavdelningen upprättat
markupplåtelseavtal med berörda markägare. Förslag till tre av avtalen är 25-åriga
nyttjanderättsavtal som ger kommunen rätt att anlägga, underhålla och nyttja
motionsspår samt installera belysning. Marken upplåts utan ersättning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 259 den 15 december 2016,
Kommunstyrelsens presidieutskott, § 21 den 27 februari 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2016,
Upprättade nyttjanderättsavtal.
Jäv
Mats Kristensson (C) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå nyttjanderättsavtalen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och Thord Janssons
(SD) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§9

Fråga om avsteg från sjöbodsreglerna för Elimförsamlingen Åstol
2016/566
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1.
2.
3.
4.

Det föreligger synnerliga skäl till att pröva avsteg från sjöbodsreglerna.
Elimförsamlingens begäran om avsteg från sjöbodsreglerna beviljas.
Det noteras att samhällsföreningen ej har något att erinra i frågan.
Mark- och exploateringsavdelningen uppdras att träffa erforderliga arrendeavtal
med Elimförsamlingen för verksamhetens ändamål.

Sammanfattning
Elimförsamlingen på Åstol önskar förvärva två sjöbodar för sin verksamhet.
Enligt kommunens sjöbodsregler ska sjöbodar på kommunal mark fördelas via
kommunens sjöbodskö och person som redan har sjöbod kan inte erhålla ytterligare
sjöbod.
Om synnerliga skäl föreligger kan Kommunstyrelsen pröva undantag från reglerna
om sjöbodsarrende.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 268 den 15 december 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2016,
Ansökan om avsteg från sjöbodsregler,
Yttrande från Åstols samhällsförening,
Förtydligande utav begäran om avsteg från kommunens sjöbodsregler för Åstols
café.
Jäv
Roland Flyckt (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Benny Halldin (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att
kommunstyrelsen ska besluta:
1. Det föreligger synnerliga skäl till att pröva avsteg från sjöbodsreglerna.
2. Elimförsamlingens begäran om avsteg från sjöbodsreglerna beviljas.
3. Det noteras att samhällsföreningen ej har något att erinra i frågan.
4. Mark- och exploateringsavdelningen uppdras att träffa erforderliga arrendeavtal
med Elimförsamlingen för verksamhetens ändamål.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§10

Remissvar, begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare
2016/641
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunen yttrar sig över ansökan om tillstånd för kameraövervakning enligt
upprättat förslag 2016-12-21.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Barnkonventionen
Beslutet påverkar inte, får inga konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Norrbottens län har skickat en remiss till Tjörns kommun angående
en ansökan om kameraövervakning med drönare.
Med anledning av att det saknas praxis inom området samt att ny lagstiftning kan
komma att utarbetas föreslår förvaltningen att kommunen varken tillstyrker eller
avstyrker ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 december 2016,
Remiss med begäran om yttrande över ansökan om tillstånd för kameraövervakning
(dnr 211-15137-2016),
Förslag till yttrande 2016-12-21.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Norrbottens län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§11

Remissvar, begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare
2016/625
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunen yttrar sig över ansökan om tillstånd för kameraövervakning enligt
upprättat förslag 2016-12-20.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
Barnkonventionen
Beslutet påverkar inte, får inga konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat en remiss till Tjörns kommun angående en
ansökan om kameraövervakning med drönare.
Med anledning av att det saknas praxis inom området samt att ny lagstiftning kan
komma att utarbetas föreslår förvaltningen att kommunen varken tillstyrker eller
avstyrker ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 20 december 2016,
Remiss med begäran om yttrande över ansökan om tillstånd för kameraövervakning
(dnr 7471-2016),
Förslag till yttrande 2016-12-20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§12

Remissvar, begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare
2017/17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunen yttrar sig över ansökan om tillstånd för kameraövervakning enligt
upprättat förslag 2017-01-10.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
Barnkonventionen
Beslutet påverkar inte, får inga konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat en remiss till Tjörns kommun angående en
ansökan om kameraövervakning med drönare.
Med anledning av att det saknas praxis inom området samt att ny lagstiftning kan
komma att utarbetas föreslår förvaltningen att kommunen varken tillstyrker eller
avstyrker ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 januari 2017,
Remiss med begäran om yttrande över ansökan om tillstånd för kameraövervakning
(dnr 7984-2016),
Förslag till yttrande 2017-01-10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§13

Anmälan av delegeringsbeslut
2016/2
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de redovisade 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:
Kommunchef
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering, Nordvik 1:304 och Nordvik
1:293 samt medgivande,
Undertecknat yttrande från räddningstjänsten över ansökan om skottlossningstillstånd
för skyddsjakt inom Tjörns kommun,
Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för fyrverkeri vid Björholmens
Marina Sealodge den 9 december (A816.989/2016),
Tjörns kommuns yttrande rörande ansökan om tillstånd för penninginsamling till
förmån för Svenska kyrkans internationella arbete,
Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd för penninginsamling till förmån för
Svenska kyrkans internationella arbete,
Finansiella tjänster till Tjörns kommun och bolagen,
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande av
julmarknad i Skärhamn (A820.534/2016),
Avtal om abonnemang med Internettjänster,
Fullmakt -e-tjänster.
Kommunstyrelsens ordförande
Anställning av kommunchef,
Yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare (dnr 211-39239-2016),
Yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare (dnr 211-36658-2016),
Yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare (dnr 2112-10919-2016),
Yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare (dnr 211-7570-2016),
Yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare (dnr 2112-44232-2016),
Yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare (dnr 211-6331-2016).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts ordförande
P-tillstånd för rörelsehindrad (PRH).
Mark- och exploateringschef
Servitutsavtal, Nötsäter 1:129,
Avtal om lägenhetsarrende på Rönnäng 1:539,
Avtal om lägenhetsarrende på Rönnäng 1:539,
Beslut gälande nyttjande av del av Sunna 1:498,
Undertecknat servitutsavtal, Rönnäng 1:248,
Undertecknat servitutsavtal, Rönnäng 1:248,
Undertecknat servitutsavtal, Rönnäng 1:248,
Undertecknat arrendeavtal bod 7, Åstol 1:150.
Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott
2016-12-05
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott
2016-12-14
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott
2016-12-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§14

Anmälan av bolagsprotokoll
2016/12
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.
Vid sammanträdet föreligger följande protokoll:
Tjörns Måltids AB
Styrelsemöte 2016-12-07
Extra bolagsstämma 2016-12-07
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2016-12-02
Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte 2016-12-07
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Styrelsemöte 2016-12-16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
§15

Initiering av ärende från Jeanette Lagervall (S) avseende
exploateringsavtal Malaga
2016/656
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Det noteras att beslut om detaljplanen Toftenäs 1:15, 1:17 m.fl. (Malagaområdet)
och exploateringsavtalet har vunnit laga kraft.
3. Ärendet föranleder ingen ytterligare beredning.
4. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd.
Sammanfattning
Jeanette Lagervall (S) har i kommunstyrelsen initierat ett ärendet avseende
exploateringsavtal Malaga.
Beslutsunderlag
Skrivelse avseende exploateringsavtal Malaga
Förtydligande avseende initiativärende exploateringsavtal Malaga
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl 16:19 – 16:27
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Det noteras att beslut om detaljplan Toftenäs (mfl) Malaga och
exploateringsavtalet vunnit laga kraft.
3. Ärendet föranleder ingen ytterligare beredning.
4. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Att uppdra förvaltningen att tillställa Jeanette den efterfrågande informationen.
2. Härmed avslutas ärendet.
Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillställa Jeanette
Lagervall (S) den efterfrågande informationen, mot bakgrund av det som anförts.
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till
arbetsutskottet för vidare hantering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-01-12
Beslutsgång 1
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Benny Halldins (S) förslag mot varandra.
Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag
Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag
Omröstningsresultat
10 Ja röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Bo Bertelsen (M),
Lars Carlsson (M), Mike Hansson (M), Björn Möller (M), Roland Flyckt (KD),
Robert Johansson (MP), Mats Kristensson (C), Gert Kjellberg (TP).
6 Nej röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Gunilla Nordberg (S), Leif Göbel (S), Thord Jansson (SD).
Bo Bertelsens (M) förslag väljs som huvudförslag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Jeanette Lagervalls (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag mot
varandra. Jeanette Lagervalls (S) förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jeanette Lagervalls (S) förslag
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag
Omröstningsresultat
5 Ja röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Gunilla Nordberg (S), Leif Göbel (S).
1 Nej röst, Gert Kjellberg (TP)
10 avstår, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Bo Bertelsen (M),
Lars Carlsson (M), Mike Hansson (M), Björn Möller (M), Roland Flyckt (KD),
Robert Johansson (MP), Mats Kristensson (C), Thord Jansson (SD).
Jeanette Lagervalls (S) förslag väljs.
Beslutsgång 3
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Jeanette Lagervalls (S) förslag mot
varandra. Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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