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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Martin Johansen (L) 

Lars Carlsson (M) 
Rolf Persson (KD) tjänstgör för Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Niklas Emilsson (L) tjänstgör för George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (-) 
Martin Johansson (SD) 

 
 
 
 
§ 122 
 
 
 
 
 
 

 
  
Övriga närvarande Niklas Emilsson (L) 

Erling Alsin (V) 
Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 

§§ 116-121, 123-132 

 Ann-Britt Svedberg, kommunchef 
Thelma Fredin, kommunjurist 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Carolina Färdigh, tf ekonomichef 

 
 
 
 
§§ 116-118 
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Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§116 
 
Fastställande av dagordning 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändringar: 

Tillägg 
Ärende 25. Förslag från Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn kring 
åtgärder för att stötta Tjörns befolkning, föreningsliv och näringsliv. 

Rubrikändring 
Ärende 10 rubriceras som Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och allmänna 
stadgan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) yrkar att kommunstyrelsen ska lägga till Initiativärende om 
båtplatser i Södra hamnen Skärhamn på dagordningen. 

Lars Carlsson (M) yrkar avslag på Gert Kjellbergs yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag 
Nej- röst för Lars Carlssons (M) förslag 
 
Omröstningsresultat 
5 Ja röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
6 Nej röster Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD) 
Lars Carlssons (M) förslag väljs 
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Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117 
 
Information: Tjörns kommuns årsredovisning 2019 
 
2020/62 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens verksamhet såväl som 
kommunkoncernen. Tjörns kommun redovisar ett resultat på+ 7,1 miljoner kronor. 
Jämfört med budget för 2019 är resultatförbättringen +2,1 miljoner kronor. 
Kommunens investeringar var budgeterade till 138,5 miljoner kronor och utförda 
investeringar blev 72,9 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för de prioriterade målen 
visar att 97 procent är helt eller delvis uppfyllda. 

Tf ekonomichef Carolina Färdigh informerar om årsredovisningen. 
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§118 
 
Information: Månadsuppföljning mars 2020 
 
2020/112 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen per mars månad visar på ett resultat för kommunen på +9,9 
mkr och periodens budget är +3,7 mkr. Kommunens prognostiserade helårsresultat 
är -5,9 mkr. Stor osäkerhet råder kring helårsprognosen till följd av den rådande 
situation kring Corona vilket förväntas påverka kommunens skatteintäkter. 

Tf ekonomichef Carolina Färdigh informerar om årsredovisningen. 
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§119 
 
Information: Uppföljning lägesbeskrivning Covid19-Coronaviruset 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar om påverkan på kommunens 
verksamheter i och med smittspridningen av Coronaviruset. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§120 
 
Tjörns kommuns årsredovisning 2019 
 
2020/62 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns 
kommuns årsredovisning 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 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens verksamhet såväl som 
kommunkoncernen. Tjörns kommun redovisar ett resultat på+ 7,1 miljoner kronor. 
Jämfört med budget för 2019 är resultatförbättringen +2,1 miljoner kronor. 
Kommunens investeringar var budgeterade till 138,5 miljoner kronor och utförda 
investeringar blev 72,9 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för de prioriterade målen 
visar att 97 procent är helt eller delvis uppfyllda. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 67 den 19 mars 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10 
Årsredovisning 2019 
Måluppfyllelse Tjörns kommun 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.
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§121 
 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019 
 
2020/75 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019. 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning 2019 med 
tillhörande revisionsberättelse. Förbundet uppvisar ett negativt resultat om – 2,4 
mkr för 2019. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men på ett 
från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i den samma. 

Under året har medlemskommunerna tillskjutit medel motsvarande 5,9 mkr dels för 
att täcka 2018 års underskott samt merkostnader för köpta administrativa tjänster, 
vilket för Tjörns kommuns del inneburit en kostnad utöver budgeterat på 2,2 mkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 85 den 16 april 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-08 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2019 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 

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

Protokollsanteckning 
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraterna noterar att det i revisionsberättelsen för 2019 konstateras 
att verksamheten bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt.
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§122 
 
Parkeringstaxa, Ishallen Rönnäng 
 
2020/108 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta parkeringstaxa för parkering vid ishallen Rönnäng med taxa om 9 kr/timma 
och 100 kr/dygn.  

2. Rörelsehindrade befrias från avgiftsskyldighet. 

3. Uppdra samhällsbyggnadsnämnden att teckna tilläggsavtal till gällande avtal 
med upphandlad entreprenör avseende parkeringsövervakning på följande 
villkor: 

a. SMS-parkering där 75 % av intäkterna tillfaller kommunen efter att SMS 
företagets kostnad är avdragen (4 %). 

b. 100 % av kontrollavgiften och 25 % av intäkterna tillfaller entreprenören. 

c. Beställaren betalar skyltkostnad och entreprenören sätter upp dessa utan 
kostnad. 

d. Övervakningen sker utan kostnad för beställaren och kontakt med SMS 
leverantören samt ev överklagande av kontrollavgift hanteras av 
entreprenören. 

4. Detta är ett första steg mot en komplett parkeringspolicy för Tjörn. 

5. Taxan börjar gälla år 2021. 

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 
Kommunens långtidsparkering vid ishallen i Rönnäng är idag avgiftsfri. Kommunen 
har en laglig rätt att ta ut parkeringsavgift, se 2 § lag (1957:259) om rätt för 
kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. I den 
omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form 
av en avgift för rätten att parkera på offentliga platser som står under kommunens 
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. 

Föreslagen taxa för långtidsparkeringen är 9 kr/timma och 100 kr/dygn. 
Rörelsehindrade föreslås undantas från avgiftsskyldigheten.  

För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal till 
gällande parkeringsavtal tecknas. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 86 den 16 april 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 72 2020-03-11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-09 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-03 
 
Jäv 
Georg Strömbom (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets 
behandling. Han ersätts av Niklas Emilsson (L). 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:05 och återupptas kl 11:20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Rolf Persson (KD) föreslår att ärendet ska återremitteras för att man ska utreda en 
väsentligt lägre parkeringsavgift. 

Gert Kjellberg (TP) tillstyrker Rolf Perssons yrkande. 

Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att detta är 
ett första steg mot en komplett parkeringspolicy samt att taxan ska börja gälla år 
2021. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras i 
enlighet med Rolf Perssons (KD) yrkande. Han finner att ärendet ska avgöras idag. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej- röst för Rolf Perssons (KD) förslag 
 
Omröstningsresultat 1 
7 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (-), Martin Johansson (SD). 
4 Nej röster Rolf Persson (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP). 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) förslag mot Rosalie Sanyangs (S) förslag och 
Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 
Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
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Omröstningsresultat 2 
5 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Tanja 
Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD). 
6 Nej röster, Rolf Persson (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert 
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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§123 
 
Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden samt 
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och allmänna 
stadgan 
 
2020/99 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

2. Detta införs temporärt för max 6 månader följt av en utvärdering. 

3. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning genom att göra följande tillägg: 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till kommunkansliet 
senast måndag kl 12:00 den vecka kommunfullmäktiges sammanträde äger rum. 
Ordföranden avgör, efter samråd med vice ordförande, om närvaro får ske på 
distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 

4. Revidera allmänna stadgan genom att göra följande tillägg: 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans bör senast 3 dagar i förväg 
anmäla detta till nämndens sekreterare.  

Ordföranden avgör, efter samråd med vice ordförande, om närvaro får ske på 
distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt.  

Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas 
sist i paragrafen. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 att godkänna deltagande på distans vid 
nämnders sammanträden. Det föreligger allt jämt ett behov av att möjliggöra även 
för fullmäktige, för att säkerställa att den demokratiska processen kan upprätthållas. 
Förslaget innebär även att kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras, 
och ett förslag på tillägg har inkluderats i förslag till beslut. Likaså gäller för 
nämndernas del, där förvaltningen föreslår att en liknande beskrivning införs i den 
allmänna stadgan. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 71 den 16 april 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 

Rosalie Sanyang (S) och Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

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 Rosalie Sanyang (S) m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD). 
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
 
Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig enligt: 

Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn i kommunstyrelsen 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Vi kan konstatera att den styrande grupperingen bestående av (L), (M), (C), 
(KD), (MP) och (SD) valde att frångå god praxis i hanteringen av ärendet. 

Omfattande förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning och allmänna 
stadga skall enligt vår mening föregås av överläggningar mellan samtliga 
kommunfullmäktiges partier. I sådana diskussioner skall man försöka nå en så 
stor enighet som möjligt kring de ändringar man vill förslå 
kommunfullmäktige. 
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Några sådana överläggningar har inte förekommit. Att vi har en mycket 
speciell situation genom samhällets prövningar i och med Covid 19 är inte ett 
skäl att gå ifrån denna praxis snarare är det än viktigt att försöka att följa den 
och nå en samsyn. 

Rikard Larsson, Rosalie Sanyang Socialdemokraterna, Gert Kjellberg, Cyril 
Esbjörnsson Tjörnpartiet och Björn Möller Björn på Tjörn reserverar sig starkt 
mot denna hantering av ärendet. 
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§124 
 
Månadsuppföljning mars 2020 
 
2020/112 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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 
Månadsuppföljningen per mars månad visar på ett resultat för kommunen på +9,9 
mkr och periodens budget är +3,7 mkr. Kommunens prognostiserade helårsresultat 
är -5,9 mkr. Stor osäkerhet råder kring helårsprognosen till följd av den rådande 
situation kring Corona vilket förväntas påverka kommunens skatteintäkter. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 93 den 16 april 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-15 
Månadsuppföljning januari- mars 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Björn Möller (-) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram åtgärder för en budget i balans. 

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 Björn Möllers (-) m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD). 
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125 
 
Kommungemensam samverkansplan för södra Bohusstråket 
 
2016/463 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna den kommungemensamma samverkansplanen Ett starkt Bohusstråk i 

söder, daterad 2020-01-15. 
2. Beslutet är villkorat utifrån att även övriga samverkande kommuner Kungälv, 

Uddevalla, Stenungsund och Orust godkänner samverkansplanen. 
 

Deltagande i beslut 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) deltar ej i beslutet. 

Barnkonventionen 
Beslutet bedöms inte få negativa effekter för barn. Trolig effekt är ökad möjlighet 
att resa med tåg, säkrare trafiksituation kring väg 160 samt ökad möjlighet att ta sig 
mellan kommunerna i KUSTO-samverkan. 

Sammanfattning 
Sedan 2016 har de fem kommunerna Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och 
Orust (KUSTO) samarbetat på tjänstemannanivå i syfte att verka för ett stärkt 
gemensamt delregionalt transportsystem för södra Bohusstråket. I förarbetet till 
regional respektive nationell plan för transportinfrastruktur 2018-2029 gjorde 
kommunerna ett gemensamt inspel genom skrivelsen Ett starkt Bohusstråk – 
KUSTO 2016. 

I syfte att stärka samverkan kring insatser för hållbart resande och åtgärder i det 
gemensamma transportsystemet har en kommungemensam samverkansplan arbetats 
fram. Planen innefattar kommunernas och näringslivets gemensamma intressen 
kring infrastrukturfrågorna längs södra Bohusstråket. Geografiskt spänner planen 
därmed över båda kommunalförbundens, Göteborgsregionen och Fyrbodal, gränser.  

Tre övergripande långsiktiga mål för samverkansarbetet är definierat 

- Södra Bohusbanan (Målbild Tåg 2035)  

- Utvecklingen av väg 160 

- Broförbindelse mellan Orust och Stenungsund  

Kortsiktigt mål för samverkansarbetet är att de brister som idag finns i det södra 
Bohusstråkets transportsystem, snarast möjligt ska bli prioriterade för regional eller 
statlig medfinansiering i regional respektive nationell plan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 88 den 16 april 2020 

Samverkan 
KUSTO under åren 2016-2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-03-19 
Samverkansplan - Ett starkt Bohusstråk i söder, 2020-01-15 

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

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) lämnar följande protokollsanteckning: 

Undertecknad anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra bakgrunden 
till att vi inte deltar i detta beslut.  

Under den innevarande mandatperioden har Tjörns majoritet valt att utestänga 
oppositionen från arbetsgruppen kring ” Ett starkt Bohusstråk i söder”. 

De två politiska representanterna från Tjörns kommun representerar bara 21 
av 41 mandat i kommunfullmäktige. 

Undertecknade partier som representerar 17 av 41 mandat har varit helt 
utestängda från detta arbete. 

Under rådande omständigheter är det omöjligt för oss att ta ställning i 
sakfrågan. Vi vill samtidigt betona att frågan om en utveckling av södra 
Bohusstråket är något vi ser mycket positivt på. 

Frågor om långsiktiga infrastruktur satsningar kräver också långsiktiga och 
breda politiska överenskommelser, detta för att ha en chans att kunna 
genomföras. Med dagens inställning till det politiska arbetet från 
Kommunstyrelsens presidium som representeras av (L), (M) och (SD) verkar 
detta omöjligt på Tjörn. 

Vi ser fram emot att denna inställning ändras och kommer då positivt försöka 
bidra i samverkan för södra Bohusstråket
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§126 
 
Återremitterat ärende: Avsiktsförklaring transportkorridor 
Samverkan för Bohusbanan 
 
2020/79 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att; 
1. fortsätta att arbeta och verka för standardhöjningar, förbättringar och en 

utbyggnad av Bohusbanan i de befintliga samarbeten och i de strukturer som 
gäller för infrastrukturprojekt samt att i dessa, om så behövs, verka för att hitta 
alternativa finansieringslösningar för dessa investeringar. 

2. tacka nej till att ingå i konsortiet.. 

Deltagande i beslut 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) deltar ej i beslutet. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 89 den 16 april 2020 
Kommunstyrelsen, § 106 den 2 april 2020 
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 ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) lämnar följande protokollsanteckning: 

Undertecknad anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra bakgrunden 
till att vi inte deltar i detta beslut.  

Under den innevarande mandatperioden har Tjörns majoritet valt att utestänga 
oppositionen från arbetsgruppen kring ”Avsiktsförklaring – Transportkorridor 
Skagerrak”. 

De tre representanterna från Tjörns kommun representerar bara 21 av 41 
mandat i kommunfullmäktige. 

Undertecknade partier som representerar 17 av 41 mandat har varit helt 
utestängda från detta arbete. 

Under rådande omständigheter är det omöjligt för oss att ta ställning i 
sakfrågan. Vi vill samtidigt betona att frågan om en utveckling av Bohusbanan 
är något vi ser mycket positivt på. 

Frågor om långsiktiga infrastruktur satsningar kräver också långsiktiga och 
breda politiska överenskommelser för att ha en chans att genomföras. Med 
dagens inställning till det politiska arbetet från Kommunstyrelsens presidium 
som representeras av (L), (M) och (SD) verkar detta omöjligt på Tjörn. 

Vi ser fram emot att denna inställning ändras och kommer då positivt försöka 
bidra i samverkan för Bohusbanan 

Beslutet skickas till 
Uddevalla kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§127 
 
Anmälan av bolagsprotokoll 
 
2020/6 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av bolagsprotokoll. 

Sammanfattning 
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annat till 
kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämma samt 
protokoll från styrelsesammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska även tillställas protokoll från de bolag där Tjörns kommun är 
delägare. 
 
Vid sammanträdet föreligger följande protokoll: 
 
Tjörns Måltids AB 
Styrelsemöte 2020-03-18. 
 
Tjörns Hamnar AB 
Styrelsemöte 2020-03-20. 
 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
Styrelsemöte 2020-03-26. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§128 
 
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: 
Kommunchef 

 2020.1176 Yttrande över ansökan angående skottlossningstillstånd inom 
detaljplanelagt område A162.185/2020 

 2020.1235 Hyresavtal avseende upplåtande av toalett i hamnområdet i 
Klädesholmens Västra Hamn 

 2020.1288 Förlängning av avtal avseende vinterväghållning och kantklippning 

 2020.1289 Förlängning av avtal avseende vinterväghållning 

 2020.1290 Besked om beslut gällande upphandling av Fordonsdekor för 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet 

 2020.1291 Direktupphandling enligt fastställda riktlinjer pkt 4.2.1.2 undantag 
avseende växeltjänster och även inom operatörstjänster 

 2020.1328 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för foodtruck i 
Nötsäter, Skärhamn (A171.559/2020) 

Mark- och exploateringschef 

 2020.1157 Undertecknat lägenhetsarrende, Rönnäng 

 2020.1345 Yttrande i samband med ansökan om bygglov; Nötsäter 

 2020.1346 Yttrande i samband med ansökan om bygglov; Nötsäter 

 2020.1360 Undertecknat lägenhetsarrende, Koholmen 
Utskottsprotokoll 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§129 
 
Anmälan av initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om 
vidarebefordring av e-post till förtroendevalda 
 
2020/126 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Det noteras att initiativärendet inkommit. 

2. Ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har till kommunstyrelsen inkommit med ett initiativärende där han 
föreslår följande. 
 
Initivärende om vidarebefordring av e-post till förtroendevalda. 
 
Ett flertal förtroendevalda önskar vidarebefordring av e-post från kommunen till 
sina privata datorer, mobiler etc. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge uppdrag till förvaltningen att  
det skall vara möjligt att vidarebefordra e-post till privata enheter inom för 
förtroendevalda inom nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende, 2020-04-02 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§130 
 
Information: Yttrande avseende granskning av bokslut i Tjörns 
kommun 
 
2020/117 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar kommunstyrelsen om det yttrande 
som skickats till den kommunala revisionen avseende granskning av årsbokslut 
2019 för Tjörns kommun. 
 

23



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§131 
 
Kommunchefen informerar 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar om aktuella frågor från förvaltningen, 
idag bland annat om: 
 Beredningsläge avseende åtgärder för att underlätta för näringsliv, föreningsliv 

och invånare under spridningen av coronaviruset. 
 Genomfört krishanteringsråd med externa parter. 
 Företagsarena. 
 Två pågående rekryteringar. 
 Möte med Västtrafik angående ny färja. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§132 
 
Förslag från Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn 
kring åtgärder för att stötta Tjörns befolkning, föreningsliv och 
näringsliv 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare 
beredning. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas 
sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet har inkommit med en 
gemensam skrivelse i syfte att dämpa effekterna av Coronakrisen. I skrivelsen 
framgår en rad åtgärder i syfta att stötta kommunens befolkning, föreningsliv och 
näringsliv. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till beslut kring åtgärder för att stötta Tjörns befolkning, föreningsliv och 
näringsliv 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12:05 och återupptas kl. 12:10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsens beslutar att: 
1. Ge nämnder och förvaltningar uppdrag att genomföra åtgärder under respektive 
punkt nedan. 
2. Att ge ekonomiavdelningen uppgift att särredovisa alla kostnader förknippade med 
besluten nedan. 
3. Ge nämnder och förvaltningar uppdrag att genomföra åtgärder så fort som det är 
praktiskt genomförbart. 

Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skickas vidare 
till arbetsutskottet för vidare beredning. 

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 Rikard Larssons (S) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-04-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
5 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
1 avstår, Martin Johansson (SD). 
Med stöd av bestämmelser om ordförandens utslagsröst väljs Lars Carlssons (M) 
förslag. 

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) reserverar sig enligt: 

Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn i kommunstyrelsen 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Vi kan konstatera att den styrande grupperingen bestående av (L), (M), (C), 
(KD), (MP) och (SD) valde att än en gång återremittera ärendet till KSAU. 

Förslagen väcktes redan den 2 april på Kommunstyrelsens sammanträdde. 
Förslagen är av sådan karaktär att ett beslut kunde tas redan då. Den styrande 
grupperingen bestående av (L), (M), (C), (KD), (MP) och (SD) valde då att 
skicka förslagen till KSAU för beredning.  

Undertecknade partier motsatte sig inte detta utan gav en möjlighet för KSAU 
att med rätt bemanning fatta beslut i ärendet. Detta för att vinna tid då beslut 
om ett antal av förslag brådskar om man vill att de skall ge effekt. 

KSAU beslöt att notera förslagen och den tjänsteskrivelse som upprättats. 

När frågan nu kom upp till Kommunstyrelsen den 30 april för beslut ville den 
styrande grupperingen bestående av (L), (M), (C), (KD), (MP) och (SD) 
återigen förhala frågan. 

Att inte fatta ett beslut är också att fatta ett beslut hur man ser på frågorna och 
dess viktighet för Tjörns befolkning, föreningsliv och näringsliv. 

Rikard Larsson, Rosalie Sanyang Socialdemokraterna, Gert Kjellberg, Cyril 
Esbjörnsson Tjörnpartiet och Björn Möller Björn på Tjörn reserverar sig starkt 
mot denna hantering av ärendet.
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