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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02

Beslutande

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Magne Hallberg (KD)
Bo Bertelsen (S) tjänstgör för George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S)
Gert Kjellberg (TP)
Magnus Gullbrandsson (TP) tjänstgör för Cyril Esbjörnsson (TP)
Björn Möller (-)
Martin Johansson (SD)

Övriga närvarande

Benny Halldin (S)
Anette Johannessen (S)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Hans Blomqvist, kommunjurist
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Justerandes sign
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§§ 93-96
§§ 93-96

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§93

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring:
Tillägg
Information: Deltagande på distans vid nämnders sammanträden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§94

Information: Säkerhetsarbete 2019
2020/61
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Säkerhetssamordnare Thorbjörn Berndtsson informerar om gångna årets
säkerhetsarbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§95

Information: Deltagande på distans vid kommunfullmäktige och
nämnders sammanträden
2020/99
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar om arbetet med att förbereda
kommunstyrelsen och nämnderna för att kunna genomföra sammanträden på distans.
Under rådande situation har behovet för deltagande på distans vid politiska
sammanträden ökat. Enligt kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Detsamma gäller för
nämndernas sammanträden. Inför detta säkerställer förvaltningen att de tekniska
förutsättningarna finns på plats och att deltagandet kan ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§96

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§97

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg 2019, kvartal 4 2019
2020/76
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anteckna till protokollet att
information om rapporten lämnats.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 4 2019 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och 9 § LSS.
Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde kontaktperson
enligt LSS.
Beslutsdatum 2018-02-21 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-0131), 2018-12-21, 2018-12-28 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 201905-01).
Kommunen hade även 2 verkställda beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5
§ eller 7 § SoL att rapportera in, samt 3 ärenden gällande permanent bostad enligt 5
kap 5 § eller 7 § SoL som avslutats av annan anledning.
Fördelning för kön: 3 man, 5 kvinna
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 68 den 19 mars 2020
Socialnämnden, § 37 den 26 februari 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2020-02-17
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§98

Förändring av Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom
livsmedelslagstiftningen med anledning av Covid-19
2020/97
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för Tjörns
kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen så att debitering av
avgiften kan ske i efterhand för 2020 som undantag. Debiteringen skall ske senast
september 2020.
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
Med anledning av Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 samt de restriktioner och
rekommendationer som olika myndigheter utfärdat under de senaste veckorna har
näringslivet lidit stor skada. Inledningsvis har krisen varit hårdast för besöksnäring,
handel och olika serviceföretag. Detta har också resulterat i ett stort antal varsel
inom dessa branscher inom hela landet. På Tjörn utgör flera av dessa företag en del
utav näringslivets ryggrad och bidrar till vårt varumärke som besöksdestination och
attraktiv boendeort.
På grund av rådande kris riskerar flera av dessa företag att tvingas till konkurs.
Staten har gått in med stora stödpaket men Tjörns kommun bör också bidra för att
underlätta för våra lokala företag att behålla arbetstillfällen och snabbt kunna
återhämta sig efter krisen.
Tjörns kommun har därför sammanställt flera möjliga åtgärder som vi ser skulle
underlätta för företagen och då främst underlätta företagens likviditet. En av
åtgärderna är att skjuta på faktureringen utav årsavgiften för kontroll av
livsmedelsanläggningar till hösten 2020, senast september 2020. Detta betyder en
förändring av beslutad taxa, eftersom vi med en senare fakturering tillåter
efterdebitering av kontrollavgiften och inte fakturerar i förskott, vilket vanligtvis
sker i mars månad. Förslaget berör endast innevarande år. Målsättningen är att
redan 2021 återgå till förskottsdebitering.
Tidigare beslut
Ordförandebeslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26
Beslut om Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, KF 2019-1212, § 288
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-26
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§99

Deltagande på distans vid nämnders sammanträden
2020/99
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna deltagande på distans vid nämnders sammanträden när så har gjorts
möjligt tekniskt och praktiskt för samtliga ordinarie och ersättare samt
användarutbildning har genomförts.
2. Detta införs temporärt för max 6 månader följt av en utvärdering.
3. Paragrafen är omedelbart justerad (avser kommunfullmäktige).
Kommunstyrelsen beslutar att före kommunfullmäktiges möte den 16 april ska en
presentation av den tekniska lösningen presenteras för gruppledarna.
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
Under rådande situation har behovet för deltagande på distans vid politiska
sammanträden ökat. Enligt kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Detsamma gäller för
nämndernas sammanträden. Inför detta säkerställer förvaltningen att de tekniska
förutsättningarna finns på plats och att deltagandet kan ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra och delta på lika villkor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-02
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:30 och återupptas kl. 16:38.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att:
1. Godkänna deltagande på distans vid nämnders sammanträden när så har gjorts
möjligt tekniskt och praktiskt för samtliga ordinarie och ersättare samt
användarutbildning har genomförts.
2. Detta införs temporärt för max 6 månader följt av en utvärdering.
3. Paragrafen är omedelbart justerad (avser kommunfullmäktige).
Kommunstyrelsen beslutar att före kommunfullmäktiges möte den 16 april ska en
presentation av den tekniska lösningen presenteras för gruppledarna.
Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne
(MP), Martin Johansson (SD) Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Magnus
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) tillstyrker Rosalie Sanyangs (S) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§100

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020
2020/32
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för verksamhetsåret 2020.
Barnkonventionen
Förvaltningen bedömer att beslutet medför en positiv konsekvens i det avseendet att
barnperspektivet utgör ett kontrollområde och ska arbetas med under året.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun antog den 10 februari 2005 ett reglemente
för intern kontroll i Tjörns kommun. I reglementet beskrivs hur arbetet med den
interna kontrollen ska struktureras och hur uppföljning ska ske. Kommunstyrelsen
har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation/rutin upprättas. Därvid ska
förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Kommunstyrelsen upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i
styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-20 genomfördes en
workshop för att i dialog med de förtroendevalda identifiera och välja ut de
kontrollmoment som ska återfinnas i planen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 69 den 19 mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 51 den 20 februari 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-11
Internkontrollplan 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§101

Verksamhetsberättelse säkerhetsarbete 2019 inkl avvikande
händelse
2020/61
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om säkerhetsarbetet 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
I enlighet med kommunens säkerhetspolicy och krav från kommunens
försäkringsbolag, ska det göras en årlig rapportering av kommunens säkerhetsarbete
till kommunstyrelsen.
Den årliga rapporteringen av säkerhetsarbetet består av:
•
•
•
•

verksamhetsberättelse
uppföljning av avvikande händelser
öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet
uppföljning av medborgarlöftet

Som framgår av verksamhetsberättelsen är det många bra saker som görs i
kommunens arbete med en säker och trygg kommun.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 70 den 19 mars 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-03
Verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet 2019
Skadegörelse 2019
Uppföljning avvikande händelser 2019
Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet (Myndigheten för samhällsskydd och
Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Uppföljning av medborgarlöfte Tjörns kommun och Polisen 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, säkerhetssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§102

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m.
2020
2019/432
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta överenskommelsen om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin fr om 2020.
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
De gemensamma samverkansreglerna behöver revideras vad som gäller när hälsooch sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra
inom olika områden. Den största förändringen är att Samverkansreglerna delas i två
delar.
Sveriges Kommuner och Regioner har vid sammanträde 13 december 2019 beslutat
att godkänna överenskommelsen om samverkansreglerna samt rekommendera
regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen. Förutom att för sin
del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka för en god
följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har
kunskap om dem.
Socialnämnden har haft ärendet på remiss och ställer sig bakom överenskommelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför kommunstyrelsen att anta
överenskommelsen för Tjörns kommuns del.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 71 den 19 mars 2020
Socialnämnden 2020-02-26 § 46
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-02-27
Rekommendation om överenskommelse för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin fr om 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Martin Johansson (SD) och Björn Möller (-) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§103

Beslut om tillstånd och svar på anmälan utifrån
skyddsföreskrifterna för Tolleby vattenskyddsområde samt beslut
om handläggningsavgift
2017/10
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. att anmälningsplikten är fullgjord.
2. som svar på anmälan om hantering av hälso- och miljöfarliga produkter
enligt § 1 punkt 2 Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt föreläggs VAavdelningen, Tjörns kommun med organisationsnummer 212000-1306, att
vidta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått (a-f):
a. De miljö- och hälsoskadliga ämnena som omfattas av beslutet är: diesel,
alkylatbensin, hydraulolja och smörjfetter.
b. Saneringsmedel ska finnas tillgänglig vid all hantering av de miljö- och
hälsoskadliga ämnena.
c. En handlingsplan för hantering av spill ska tas fram innan
entreprenadstart. Handlingsplanen ska finnas tillgänglig för all personal
som kommer i kontakt med de miljö- och hälsoskadliga ämnena.
d. Tankning av arbetsfordon ska ske utanför vattenskyddsområdet.
e. Inga förpackningar, tankar eller dunkar annat än dem som finns inbyggda
i maskinerna får förvaras inom vattenskyddsområdet.
f. Beslutet gäller tills anmält arbete är utfört och under förutsättning att
samtliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått som angetts i detta beslut
och i anmälan följs.
3. Att lämna tillstånd till VA-avdelningen, Tjörns kommun med
organisationsnummer 212000-1306, att bedriva schaktverksamhet för
nedläggning av vattenledning. Tillståndet förenas med villkor (g-r):
g. Miljöavdelningen ska underrättas vid schakt i område där höga
naturvärden kan komma att påverkas och i god tid beredas möjlighet för
platsbesök.
h. I de fall arter som omfattas av artskyddsförordningen kan skadas ska
dispens sökas hos länsstyrelsen.
i. Körskador i terräng ska undvikas genom att arbetet utförs då marken har
hög bärighet. Detta gäller i synnerhet område som utgörs av våtmark,
betesmark, och stränder. Vid särskilt känsligt område ska markskonare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
användas. Om körskador uppstår ska dessa lagas med material som
motsvarar markprofilen i området.
j. Maskiners till- och frånfart till och från arbetsområdet ska begränsas i
största möjliga mån. Maskinerna ska inte köra på markområde som inte
är absolut nödvändiga.
k. Med hänsyn till bland annat fågellivet ska arbeten i vattenområden inte
utföras mellan 1 april-15 juli. Undvik grumlande arbeten i så stor
utsträckning som möjligt.
l. Vid schaktning i ängs- och betesmark ska grässvålen försiktigt avlägsnas
i så stora stycken som möjligt för att sedan återföras med grässidan uppåt
överst när schaktet återfylls.
m. Vid eventuell passage av stora lövträd med en diameter > 70 cm eller träd
präglade av jordbrukshävd får ledningarna inte grävas ner eller körning
med tunga maskiner ske innanför 15 gånger stammens diameter. Stor
försiktighet ska vidtas så att inte trädens bark eller grenverk skadas av
maskiner eller redskap. Lövträd < 70 cm ska värnas i om möjligt.
n. Vid passage förbi vattendrag och diken får inga arbeten ske i
vattenområdet. Ledningen får till exempel tryckas under vattendraget
eller läggas i befintlig trumma. Vid igenvuxet, icke vattenförande dike
ska skyddsåtgärder vidas så att åverkan på diket och dikeskanten
minimeras.
o. Länsvatten får inte spolas direkt ut i vattenområde utan ska samlas upp i
ett slutet system eller tömmas över grönyta.
p. Upplag av schaktmassor får inte anordnas. Tillfällig lagring i anslutning
till schakten är tillåten.
q. Överskottsmassor ska fraktas ut från vattenskyddsområdet till en för
ändamålet godkänd mottagare.
r. Schaktarbetet och återställningen ska dokumenteras med foton och
sammanställas tillsammans med förklarande text. I texten ska det tydligt
framgå hur skyddsåtgärder och försiktighetsmått har vidtagits.
4. att lämna tillstånd till VA-avdelningen Tjörns kommun med
organisationsnummer 212000-1306 för transport av farligt gods. Tillståndet
förenas med följande villkor (s-v):
s. tillståndet omfattar endast diesel, alkylatbensin, hydraulolja smörjfetter
t. Saneringsmedel ska finnas tillgänglig vid all hantering av farligt gods.
u. En handlingsplan för hantering av spill ska tas fram innan
entreprenadstart. Handlingsplanen ska finnas tillgänglig för all personal
som kommer i kontakt med de miljö- och hälsoskadliga ämnena.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
v. Tillståndet gäller tills anmält arbete är utfört och under förutsättning att
samtliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått som angetts i detta beslut
och i ansökan följs.
5. att avskriva VA-avdelningens ansökan om tillstånd för att använda båt med
förbränningsmotor på vattentäkten.
6. att fastställa handläggningsavgiften till 6 800 motsvarande 8 arbetstimmar.
Avgiften ska betalas av VA-avdelningen med organisationsnummer 2120001306.
7. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
Lagrum:
Beslutet fattas med stöd av § 4 Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns
kommun som fastställts genom beslut i Kommunfullmäktige 2008-02-14 § 14. 2
kap. 2, 3 §§ Miljöbalken (MB). 16 kap. 2 § MB. 26 kap. 9, 21, 22, 26 §§ MB. 27 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542206 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § MB.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.
Beslutet gäller omedelbart 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.
Timtaxan för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område är
850 kr/h (för ärenden som initierats innan sista december 2019). I detta ärende ingår
granskning och hantering av underlag och handläggning av beslut.
Detta beslut omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från annan
myndighet/lagstiftning.
Ni ansvarar för att alla entreprenörer som utför arbetet får ta del av detta
beslut och vet vilka villkor och försiktighetsmått som gäller.
Barnkonventionen
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en naturresurs som vi måste värna.
Sett ur ett generationsperspektiv kan barnen komma att påverkas av beslut som
påverkar våra gemensamma vattenresurser.
Sammanfattning
VA-avdelningen, Tjörns kommun, har till miljöavdelningen anmält och ansökt om
åtgärder som regleras i skyddsföreskrifternas för Tolleby vattenskyddsområde.
Åtgärderna omfattar hantering av hälso- och miljöfarliga produkter, jord- och
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bergschakt, transport av farligt gods samt förfrågan om att få framföra båt med
förbränningsmotor på vattentäkten.
De sökta åtgärderna är ska utföras i samband med nedläggning av råvattenledning.
Syftet med åtgärden är att säkerställa att råvattenflödet som pumpas från Tolleby
Tjärn till Bö Tjärn fungerar tillfredställande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 74 den 19 mars 2020
Beslut angående ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av
råvattenledning i Tollebyområdet 2018-11-28, MN § 16, 2018/8.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10
Ansökningshandlingarna
Ärendet
VA-avdelningen, Tjörns kommun, har till miljöavdelningen anmält och ansökt om
åtgärder som regleras i skyddsföreskrifternas för Tolleby vattenskyddsområde.
Åtgärderna omfattar hantering av hälso- och miljöfarliga produkter, jord- och
bergschakt, transport av farligt gods samt förfrågan om att få framföra båt med
förbränningsmotor på vattentäkten.
De sökta åtgärderna ska utföras i samband med nedläggning av råvattenledning.
Syftet med åtgärden är att säkerställa att råvattenflödet som pumpas från Tolleby
Tjärn till Bö Tjärn fungerar tillfredställande.
VA-avdelningen har tidigare sökt och erhållit strandskyddsdispens för åtgärden.
Åtgärderna beskrivs nedan:
Arbete kommer utföras med traditionell jordschakt på en sträcka av ca 540 meter.
Jordschaktmassor kommer att läggas upp intill VA-schakten och återanvändas lokalt.
Bergschakt är nödvändig i begränsad omfattning. Största delen bergsschaktmassor
kommer att transporteras bort från området. Krossmassor för ledningsbädd och
kringfyllning kommer transporteras till området. Tillfällig grundvattensänkning och
länspumpning i schakterna kommer bli nödvändig. Avledning av vatten ska ske till
grönyta med naturliga infiltrationsmöjligheter.
Arbetsfordon kommer att användas. Tankning och underhåll kommer att ske utanför
vattenskyddsområdet.
Vid Bö Tjärn kommer schaktarbete behöva utföras i strandkanten då sjöledningen
ska läggas ner och sammankopplas med befintlig sjöledning.
Arbetet kommer innebära transport av drivmedel till arbetsfordon. Lagring av
drivmedel kommer ske utanför vattenskyddsområdet.
För arbetet med sjöledningen krävs att visst arbete sker från flotte. Flotten kommer
förses med förbränningsmotor.
Arbetsfordon kommer lämnas kvar inom vattenskyddsområdet vid arbetsdagens slut.
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Beslutsförslag har kommunicerats sökanden och fastighetsägare. Synpunkter från
sökande har inarbetats i nu föreliggande förslag till beslut. Inga synpunkter har
inkommit från fastighetsägare.
Skäl till beslut
Bestämmelser
Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns kommun. Fastställd genom beslut i
Kommunfullmäktige 2008-02-14, KF § 14.
2 kap. 2 § MB. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada
eller olägenhet.
2 kap. 3 § MB. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga
teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
16 kap. 2 § MB. Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken får ger för begränsad tid och får förenas med
villkor.
26 kap. 9 § MB. En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
26 kap. 21 § MB. Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet
eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter
som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är
skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.
26 kap. 22 § MB. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars
är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra
sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för
tillsynen.
26 kap. 26 § MB. En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla
omedelbart även om det överklagas.
27 kap. 1 § MB. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för
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1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar
inom denna balks tillämpningsområde, och
2. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap.
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första
stycket 1 när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. Regeringen får
meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma att dess beslut om påförande
av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken
ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas.
Enligt 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska den
myndighet som handlägger ärendet, efter ett anmälningsärende är tillräckligt utrett,
meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det
behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas skall myndigheten underrätta den som
har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens
sida.
Miljöavdelningens bedömning
Miljöavdelningen finner efter genomgång av ansöknings- och anmälningshandlingar
att anmälningsplikten kan anses vara fullgjord. Med anledning av att det finns risk
för skada på de vattenförekomster som skyddsföreskrifterna för Tolleby vattentäkt
syftar till att skydda bedömer miljöavdelningen att det är motiverat att meddela
beslut om skyddsåtgärder och försiktighetsmått som svar på anmälan samt villkor till
tillståndet enligt föreskrifterna.
På grund av områdets höga naturvärden anser miljöavdelningen att det är särskilt
motiverat att miljöavdelningen är med vid kritiska moment under entreprenaden.
Det är förbjudet att använda motorbåt eller andra farkoster med förbränningsmotorer
på vattentäkten enligt § 1 punkt 15 i skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt. Detta
förbud gäller dock ej täktens huvudman vid drift- eller underhållsarbeten varför
ansökan ska avskrivas i denna del.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD), Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
VA-avdelningen, Tjörns kommun. Att: Lennart Kedeborn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
§104

Beslut om att avsluta ärende avseende tillstånd och svar på anmälan
utifrån skyddsföreskrifterna för Tolleby vattenskyddsområde samt
beslut om avgift
2017/10
Beslut
Kommunstyrelsen besluta att
1. avsluta ärende avseende tillstånd och svar på anmälan utifrån
skyddsföreskrifterna för Tolleby vattenskyddsområde
2. fastställa handläggningstiden till 9 350 kr motsvarande 11 arbetstimmar.
Avgiften ska betalas av VA-avdelningen Tjörns kommun med
organisationsnummer 212000-1306
3. beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas
Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut:
KF § 227 2016/542-206 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.
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
VA-avdelningen, Tjörns kommun, inkom den 1 mars 2019 med en ansökan om
tillstånd och anmälan enligt föreskrifter för Tolleby vattenskyddsområde. Ansökan
och anmälan avsåg ledningsdragning för ny råvattenledning inom
vattenskyddsområde för Tolleby vattentäkter mellan Tolleby och Bö tjärn.
Ärendet kompletterades vid flera tillfällen och kommunicerades till berörda
markägare.
Den 23 april 2019 bordlades ärendet på begäran av sökanden.
Den 19 februari 2020 meddelade sökanden att ansökan och anmälan dras tillbaka.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 75 den 19 mars 2020
MN § 16, 2018/8. Strandskyddsdispens för nedläggning av råvattenledning med
tillhörande vatten-, mark- och kopplingsarbeten
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-25
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Björn Möller (-) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
VA-avdelningen, Att: Lennart Kedeborn
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§105

Yttrande över samrådsunderlag avseende rambudget 2020 för
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
2020/70
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun har inget att erinra mot GR:s
förbundsstyrelses förslag till samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 20202023 samt rambudget 2021 för GR.
Reservation
Martin Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen för GR ska förbundsstyrelsen bereda
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende
budget för nästkommande år. Till rambudget 2021 bifogas strategisk inriktning för
GR 2020-2023.
GR:s årsavgift beräknas utifrån kommunens invånarantal och uppgick under 2020
till 75,52 kr per invånare. Nivån 75,52 kr per invånare föreslås oförändrad för 2021.
Tjörns totala årsavgift 2020 uppgick till 1 202 429 kr baserat på invånarantal 15 922
per 31 december 2018. Utifrån statistik från SCB uppgick befolkningen i Tjörns
kommun per den 31 december 2019 till
16 016 invånare vilket innebär en årsavgift för 2021 på 1 209 528 kr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 76 den 19 mars 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10
Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen GR
Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2021, Rambudget 2021 och
Strategisk inriktning 2020-2023
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Rosalie Sanyang (S) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Martin Johansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun anser
att kommunernas årsavgift till GR från och med 2021 sänks med 20
procent/invånare.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Beslutet skickas till
Förbundsstyrelsen GR
Ekonomiavdelningen
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§106

Avsiktsförklaring transportkorridor Samverkan för Bohusbanan
2020/79
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att komplettera
beslutsunderlaget.
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
Samverkansplattformen för Bohusbanan startade i oktober 2018, under Enat
Bohuslän, med målsättningen att i ett första steg utveckla södra Bohusbanan till en
dubbelspårig järnväg. I andra steget vill samverkansplattformen höja standarden på
den norra Bohusbanan. Målsättningen är vidare att få dubbelspår från Göteborg till
Oslo.
Uddevalla kommun har nu tagit initiativ till att den nuvarande
samverkansplattformen bör övergå till ett mer strategiskt formulerat arbete då
arbetet med att skapa förutsättningar för ett dubbelspår genom Bohuslän behöver
mer kraft. Bland annat föreslås bildandet av ett konsortium. Uddevalla besökte
kommunstyrelsen den 5 mars för att presentera sina tankar.
Sedan cirka 5 år har även arbetet med en förbättrad standard och dubbelspår på
Bohusbanan pågått inom det så kallade KUSTO-samarbetet, dvs Kungälv,
Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner. Dessa kommuner
formulerade en liknande målsättning i juni 2018. Dessutom arbetar Stenungsund,
Tjörn och Orust kommuner i nära samverkan med näringslivet avseende
infrastrukturfrågor i det så kallade Nordvästsvenska initiativet där Södra
Bohusbanan är ett av de utpekade objekten.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 77 den 19 mars 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-11
Reviderat 20191219 Konsortie förslag till samverkanspartners
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för
att komplettera beslutsunderlaget.
Beslutet skickas till
Handläggaren
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§107

Förlängning av vitesperiod för Rönnäng Ängen AB
2013/203
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga vitesperioden för Rönnäng Ängen AB så att
vitena som utföll 2019-06-22 och ska utfalla 2020-06-22 istället utfaller först 202009-01 om inte byggnation påbörjats.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) meddelar att han reserverar sig mot beslutet och avser att
inkomma med en skriftlig reservation. Vid tidpunkt för justering har dock inte någon
skriftlig reservation inkommit.
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
Rönnäng Ängen AB har inte byggt någon flerbostadsbyggnad i enlighet med
köpeavtalet från 2015. Vite om 200 tkr utföll därför 2019-06-22. Kommunen
skickade två brev för att informera om att vite skulle utfalla. Rönnäng Ängen AB
tog inte kontakt med kommunen förrän faktura på vitesbeloppet skickades ut. De
framhåller som skäl till att de avvaktat med att svara på breven att de fått löfte av
Byggavdelningen att avdelningen skulle kontakta Mark- och
exploateringsavdelningen och försöka få stopp på vitena.
Rönnäng Ängen AB:s önskan är att vitesperioden ska förlängas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 78 den 19 mars 2020
Kommunstyrelsen 2017-03-09 § 59
Kommunstyrelsen 2015-05-07 §117
Kommunstyrelsen 2014-11-27 §246
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-08
Bilaga 1 – Kvitterat köpeavtal
Bilaga 2 – Mailkonversation diarieförd 2019-11-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Gert Kjellberg (TP) yrkar att kommunstyrelsens ska besluta att marken ska återföres
till kommunen och används till parkering till öborna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag
Omröstningsresultat
8 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S),
Björn Möller (-).
2 Nej röster, Gert Kjellberg (TP), Magnus Gullbrandsson (TP).
1 avstår, Martin Johansson (SD).
Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs.
Beslutet skickas till
Rönnäng Ängen AB
Mark och exploateringsavdelningen
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§108

Åtgärder för att underlätta för företagen med anledning av Covid-19
2020/98
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa följande åtgärder för att stödja näringslivet med
anledning av Coronaviruset:
1. Uppmana nämnder och förvaltningar att inta en generös inställning vid
beviljande av anstånd med betalning, enligt gällande riktlinjer. Anstånd ges
under förutsättning att kommunens likviditet tillåter det samt att
kommunalrättsliga och andra offentligrättsliga principer beaktas.
2. Ge nämnder och förvaltningar möjlighet att göra undantag från kommunens
riktlinjer för kravhantering och därigenom tillåta beslut om förlängda anstånd
med betalning utan dröjsmålsränta.
3. Ge nämnder och förvaltningar möjlighet att skjuta fram tillsynsbesök som inte är
akuta.
4. Erbjuda, de av regeringen utpekade branscher, möjlighet till halvering av
befintlig hyra under perioden 1 april till 30 juni 2020. Vid möjlighet skall även
de statliga ersättningarna sökas för att kompensera för denna hyressänkning.
5. Uppmana kommunala bolag och förbund att agera på liknande sätt.
6. Besluten i punkterna 1-3 gäller tills kommunstyrelsen beslutar annorlunda.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bereda Socialdemokraternas förslag om att
underlätta för kommunens befolkning, föreningsliv och näringsliv.
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
Med anledning av Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 samt de restriktioner och
rekommendationer som olika myndigheter utfärdat under de senaste veckorna har
näringslivet lidit stor skada. Inledningsvis har krisen varit hårdast för besöksnäring,
handel och olika serviceföretag men det riskerar att drabba ytterligare branscher i
samma utsträckning eller värre omgående.
På grund av rådande kris riskerar flera av dessa företag att tvingas till konkurs.
Staten har gått in med stora stödpaket men Tjörns kommun bör också bidra för att
underlätta för våra lokala företag att behålla arbetstillfällen och snabbt kunna
återhämta sig efter krisen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-02
Kommunen har också kontaktats av bland andra organisationen Svenskt Näringsliv
med förslag på konkreta åtgärder som kommunen kan genomföra för att underlätta
för företagen.
Tjörns kommun har kommit fram till att flera av de föreslagna åtgärderna redan
erbjuds utifrån kommunens normala service till företagarna. Bland annat slopade
kommen redan vid årsskiftet årsavgifterna i samband med miljö- och hälsoskydd
och numer endast debiterar efter utförd tillsyn. Vi tillåter även uteserveringar året
om i våra markupplåtelseavtal och bygglov och de flesta utav kommunens
parkeringar är avgiftsbefriade.
Den extraordinära situation som nu har uppkommit Bedöms dock kräva ytterligare
åtgärder för att underlätta för företagen. Främst med anledningen av att situationen
uppkommit med kort eller ingen förvarning och de nya och förändrade
förutsättningarna som närmast dagligen ändras, skapar otrygghet för företagen och
deras möjligheter att klara framtiden och en eventuell framtida lågkonjunktur.
Därför förestår vi att kommunen, under de närmsta månaderna, inför följande
åtgärder för att mildra effekten av krisen:






Har en generös inställning vid beviljande av anstånd, under förutsättning att
kommunens likviditet tillåter det samt att bedömning sker i varje enskilt fall
med beaktande av likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen.
Ger förvaltningarna möjlighet att förlänga betaltiden eller ta bort
dröjsmålsräntan vid anstånd.
Skjuta på tillsynsbesök som inte är akuta.
Uppmana kommunala bolag och förbund att agera på liknande sätt.

Dessutom har vi senaste veckan utrett möjligheterna att erbjuda våra hyresgäster i
kommersiella lokaler att sänka hyran med hälften, i enlighet med regeringens
förslag. Det visade sig att förslaget inte ännu fattats i alla erforderliga instanser och
att omfattningen inte helt offentliggjorts, vilket omöjliggör det att avgöra om vi som
fastighetsägare kan ta del av den utlovade kompensation, maximalt 25 procent av
urspungshyran. Vi föreslår trots det att vi skall erbjuda denna sänkning till samtliga
hyresgäster i utpekade branscher då vi annars riskerar att stå utan hyresgäster. Detta
kommer givetvis få en ekonomisk konsekvens för kommunen. Det är dock viktigt
att kommunen har en enhetlighet i hur vi behandlar våra hyresgäster, oavsett vem
som står som formell fastighetsägare. Då vi till exempel på Sundsby har en form av
andrahandsuthyrning är det oklart om den statliga ersättningen kan komma oss till
del för dessa lokaler.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-03-26
Socialdemokraternas förslag om åtgärder
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:30 och återupptas kl. 17:35.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag
med tillägget att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bereda Socialdemokraternas
förslag om att underlätta för kommunens befolkning, föreningsliv och näringsliv.
Martin Johansson (SD) och Tanja Siladji Dahne (MP) tillstyrker Lars Carlsson (M)
yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Kommunledningsgrupp
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§109

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
 2020.837 Delegationsbeslut Pandemiplan


2020.948 Ordförandebeslut - Tjörns kommuns representant vid årsmöte för
KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation)



2020.956 Deltagande i insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län
2020



2020.959 Svar på § 28-anmälan om efterbehandling av förorenat område



2020.1101 Ordförandebeslut Beslut om strandskyddsdispens för utfyllnad i
vattenområde

Kommunchef
 2020.848 Yttrande till Polismyndigheten över ansökan från Ellevio AB om
användande av offentlig plats för utrustning för borrning samt kabeldragning

Justerandes sign



2020.849 Direktupphandling enligt fastställda riktlinjer -lämning och hämtning
av post till Tjörns kommun



2020.954 Direktupphandling enligt fastställda riktlinjer pkt 4.2.1.2 undantag



2020.978 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna Hemvärnet



2020.1085 Avtal efter genomförd direktupphandling, politiska Klimatet



2020.1090 Avtal avseende brygg- och hamnarbeten



2020.1093 Förlängning av avtal avseende mindre Entreprenadarbeten

Utdragsbestyrkande
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2020.1094 Förlängning av avtal avseende kylservice



2020.1095 Förlängning av avtal avseende mindre Entreprenadarbeten



2020.1096 Förlängning av avtal avseende mindre Entreprenadarbeten



2020.1097 Förlängning av avtal avseende projektör VA



2020.1099 Avtal avseende transporttjänster



2020.1100 Avtal avseende posthantering

Mark- och exploateringschef
 2020.836 Uppsägning av arrende, Nötsäter 1:311


2020.898 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Rönnäng



2020.899 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Skår



2020.900 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Nötsäter

Utskottsprotokoll
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20


Justerandes sign

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-19

Utdragsbestyrkande
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§110

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 Bostads AB
Styrelsemöte 2020-03-17.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§111

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar om att förvaltningens primära uppgift
just nu är fokuserad kring arbetet mot smittspridning av Covid-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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