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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-02-10 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Tanja Siladji Dahne (MP) 
Magne Hallberg (KD), ej § 34 
Rolf Persson (M) fd (KD), ersätter Björn Möller (KD) fd (M) 
George Strömbom (C) 
Erling Alsin (-) fd (V), ersätter Magne Hallberg (KD) § 34 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S), ej §§ 24-25, 35 
Benny Halldin (S), ersätter Rikard Larsson (S) §§ 24-25, 35 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare § 25 
Magdalena Romanov, folkhälsostrateg § 25

 Jessica Dahlström, processledare § 25
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§ 24 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 

Lägesbild "Trygghetsskapande arbete Tjörns Kommun 
2021" 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Säkerhetssamordnare Thorbjörn Berndtsson, folkhälsostrateg 
Magdalena Romanov och processledare Jessica Dahlström informerar 
kommunstyrelsen om den lägesbild som framtagits och som redovisar 
trygghetsskapande arbete inom Tjörns kommun. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 

Avtal om samverkan med Orust kommun avseende 
tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter samt antagande av taxa för dessa 
verksamheter 

2022/19 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Ingå avtal om samverkan med Orust kommun avseende tillsyn 
och tillståndsprövning enligt alkohollagen (2010:1622) och lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter i enlighet med 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Fastställa avgiftstaxa för tillsyn och tillståndsprövning enligt 
alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter, att tillämpas från och med 2022-06-01, i 
enlighet med Orust kommuns avgiftstaxa, se bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Kommuner har enligt alkohollagen (2010:1622) ansvar för att 
besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att 
kontrollera att restauranger följer lagen. Likaså ansvarar 
kommuner för tillsyn i butiker som säljer folköl. Kommuner 
ansvarar också enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter för beslut om tillstånd för försäljning av tobak och 
liknande produkter samt tillsyn av försäljningsställen.  

Tjörns kommun har sedan år 2010 uppdragit åt Göteborgs stad att 
utföra handläggning av tillståndsprövning och tillsyn inom de 
aktuella områdena.  

Göteborgs stad har nu sagt upp samarbetet och kommunen 
behöver därför hitta ett annat sätt att utföra de lagstadgade 
uppgifterna på. Kommunen behöver också fastställa ny 
avgiftstaxa för verksamheterna.  
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 Sammanträdesdatum 2022-02-10 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i aktuella 
frågor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 2 
Socialnämnden 2022-01-26, § 8 
Socialnämnden 2021-09-29, delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-31 
Förslag avtal om samverkan, bilaga 1 
Orust kommuns avgiftstaxa, bilaga 2 
Jämförelse mellan föreslagen taxa samt nu gällande taxa, bilaga 3  
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande, bilaga 4 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen
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§ 27 

Ansökan om kommunal borgen från GF Atletica för 
renovering av hoppgropar 

2021/384 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
GF Atleticas ansökan om kommunal borgen. 

Sammanfattning 
GF Atletica ansöker om kommunal borgen för ett lån till att 
renovera två hoppgropar som föreningen använder i sin 
gymnastikverksamhet för barn och ungdomar i Sparbankshallen, 
Svanvik. Föreningen hyr lokaler av ett privat företag.  

Investeringskostnaden beräknar föreningen till 780 000 kronor. 
Kommunal borgen söks för en del av den kostnaden, motsvarande  
340 000 kronor.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ansökan avslås då 
föreningens borgensansökan inte överensstämmer med Tjörns 
kommuns borgenspolicys intentioner, krav och villkor. 
Kommunkansliet delar kultur- och fritidsnämndens bedömning. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 4 
Kultur och fritidsnämnden 2021-12-13, § 136 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-10 
Ansökan om kommunal borgen, GF Atletica 
Budget hoppgropar 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg (KD) anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Vi har inget annat yrkande i sakfrågan än avslag till borgensansökan, 
men vill ha denna anteckning till protokollet. 

 Denna gymnastikverksamhet engagerar ett mycket stort anta barn och 
unga och deras anhöriga på Tjörn. Det är beklagligt att Kommunen 
efter så många år inte lyckats finna en bättre modell för stödet och 
samarbetet med Atletica, som alla kan acceptera, 

För oss, S och KD är det viktigt att 

 Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i juni 2020 om Framtidens 
skola på Tjörn måste fullföljas med fullskaliga idrottshallar på 
Mellan- och Högstadienaven. Dessa hallar ska samutnyttjas kvällar, 
helger och lov främst av idrotter och föreningar som inte har egna 
anläggningar. 

 och  

 den så kallade "Sandviksmodellen" för stödet till föreningslivet, 
upphör och ett nytt system, som är mindre godtyckligt, mer 
likvärdigt, transparent och förutsägbart arbetas fram.”
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§ 28 

Försäljning av del av Nötsäter 1:311 

2017/242 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att bryta ut och hantera Tjörns Hamnar ABs 
förfrågan i ett separat ärende. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun upplåter i dag mark i fastigheten Nötsäter 1:311 
på arrende till en sjöbodsägare, se bilaga 1.  

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att den aktuella 
sjöbodsägaren ska få köpa det aktuella markområdet från 
kommunen (2017-09-07 § 143).   

Flera värderingar har gjorts och utifrån dessa har 
marknadsmässigt pris för markområdet bestämts till 20 000 
kr/kvm.  

Enligt kommunens policy vid försäljning/ arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ska en försäljning beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 6 
Kommunstyrelsen 2017-09-07, § 143 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-14 
Bilaga 1, karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen i första hand ska 
återremittera ärendet till förvaltningen för att bryta ut och hantera 
Tjörns Hamnar ABs förfrågan i ett separat ärende, i andra hand att 
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kommunstyrelsen ska avslå frågan om försäljning av del av fastigheten 
Nötsäter 1:311. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras senare. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen 
godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Gert Kjellbergs 
(TP) och Bo Bertelsens (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Martin Johansson (-) fd (SD). 

7 Nej-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP). 

Gert Kjellbergs (TP) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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§ 29 

Försäljning av mark under sjöbodar i Södra hamnen, 
Nötsäter 1:311 

2021/392 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen för att bryta ut och hantera Tjörns Hamnar ABs 
förfrågan i ett separat ärende. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 

Sammanfattning 
Arrendatorerna till sjöbod 1, 2 och 3 har ansökt om att få köpa 
mark i Södra hamnen under och i vissa fall utanför sina sjöbodar, 
se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Flera värderingar har gjorts och utifrån dessa har 
marknadsmässigt pris för respektive markområde bestämts till 20 
000 kr/kvm. 

Marken utgörs av hamnområde och försäljning skall beslutas av 
kommunfullmäktige enligt ”Policy/Riktlinjer vid 
försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda 
av Tjörns kommun och dess bolag”. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 6 
Tjörns Hamnar AB 2021-12-10, § 57 
Kommunstyrelsen 2017-09-07, § 143 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-14 
Bilaga 1, karta över området med bodarna numrerade och ansökningar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen i första hand ska 
återremittera ärendet till förvaltningen för att bryta ut och hantera 
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Tjörns Hamnar ABs förfrågan i ett separat ärende, i andra hand att 
kommunstyrelsen ska avslå frågan om försäljning av del av fastigheten 
Nötsäter 1:311. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet i enlighet med Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras senare. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen 
godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Gert Kjellbergs 
(TP) och Bo Bertelsens (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Martin Johansson (-) fd (SD). 

7 Nej-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP). 

Gert Kjellbergs (TP) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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§ 30 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
historia och konst på elskåp 

2021/192 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om historia 
och konst på elskåp, med följande yrkanden: 

- Att Tjörns kommun utreder förutsättningarna för att dekorera 
kommunens elskåp 

- Att Tjörns kommun utreder kring om lokala kreativa förmågor kan 
involveras i projektet via intresseanmälningar 

- Att berörda nämnder och bolag får i uppdrag att utreda hur ett 
sådant arrangemang skulle kunna genomföras i motionens 
intentioner 

- Att finansiering sker genom berörd nämnd eller bolags driftsbudget 
- Att minst tio elskåp i centrala Skärhamn dekoreras inför sommaren 

2022 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt 
Tjörns Bostads AB. I yttrandena framkommer bland annat att det 
ej förekommer några elskåp i Tjörns kommuns ägo, samt att 
kultur- och fritidsnämnden har befintliga rutiner och principer för 
det aktuella området, varpå motionen föreslås avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 7 
Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 56 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-04, § 105 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 150 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
Motion 2021-05-27 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2021-08-27 
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Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-01 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 
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§ 31 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
tillitsbaserad hemtjänst 

2021/160 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen avslås. 

ammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
tillitsbaserad hemtjänst, med följande yrkanden: 

- att en utredning görs där arbetsmodellen ”Fri tid” bedöms utifrån 
Tjörns kommuns förutsättningar. 

- att den fackliga organisationen som företräder de anställda inom 
hemtjänsten ska delta i utredningen. 

- att utredningen kan föreslå att ett pilotprojekt genomförs inom 
lämpligt geografiskt område inom hemtjänsten. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som i beslut 2021-09-
21 föreslagit att motionen ska avslås, med hänvisning till tidigare 
beslut avseende rambeslut i hemtjänsten som ska ge ett ökat 
ansvar och delaktighet för hemtjänstens personal och att 
professionens kunskap används bättre och förväntas stärka yrkets 
attraktivitet. 

Med anledning av socialnämndens yttrande föreslås motionen 
avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 8 
Socialnämnden 2021-09-21, § 175 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) och 
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) och Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP). 

2 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Lars Carlssons (M) och Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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§ 32 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
aktivitetspark 

2021/166 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
kultur- och fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
aktivitetspark, med följande yrkanden: 

- att utreda möjligheterna och kostnadsförslag för att bygga en 
aktivitetspark. 

- att bygga en aktivitetspark enligt motionens intentioner efter 
utredning 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt 
Tjörns Bostads AB. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till pågående arbete för att öka 
den fysiska aktiviteten hos invånarna. Tjörns Bostads AB 
konstaterar att man ser möjligheterna med en aktivitetspark och 
att man kommer ta med det till bolagets arbete med Agenda 2030. 

Med anledning av vad som anförs av kultur- och fritidsnämnden 
samt Tjörns Bostads AB föreslår kommunkansliet att motionen ska 
anses vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27,  § 9 
Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 55 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-04, § 103 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 126 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
Motion 2021-05-16 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2021-08-27 
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Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-06-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 33 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
husbilsplatser och långtidsparkeringar 

2021/158 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delvis 
bifalla motionens yrkanden genom att tilldela följande uppdrag: 

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan 
med Kultur- och fritidsnämnden, utreda frågan om ställplatser 
för husbilar samt möjligheten att utveckla långtidsparkeringar 
i huvudorten Skärhamn. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
husbilsplatser, med följande yrkanden: 

- att en utredning görs att utveckla centrala ställplatser i huvudorten 
Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans 
med privata aktörer och föreningar. 

- att en utredning görs att utveckla ställplatser på övriga orter utifrån 
Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med privata 
aktörer och föreningar. 

- att en utredning görs att utveckla långtidsparkeringar i 
huvudorten Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – 
även tillsammans med privata aktörer och föreningar. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB. De förstnämnda har i 
respektive yttrandet gjort gällande att frågan bör utredas närmare, 
varpå kommunkansliet föreslår att motionen delvis ska bifallas 
genom att samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut följs. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 10 
Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 57 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-04, § 104 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 283 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2021-08-27 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-09-01 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 34 

Återremitterat ärende: Beslut om att entlediga 
styrelseledamot tillika ordförande i styrelsen för Tjörns 
Bostads AB samt fastställande av antalet ledamöter i 
styrelsen 

2021/387 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 

(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads ABs styrelse med 
omedelbar verkan. 

2. Uppdra valberedningen att till kommunfullmäktige nominera en 
kandidat till ordförande. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att se över antalet ledamöter i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB. 

 
Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig skriftlig mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2022-01-13, § 19 att 
föreslå kommunfullmäktige att entlediga Magne Hallberg (KD) som 
ordinarie ledamot tillika ordförande i Tjörns Bostads ABs styrelse, samt 
att en översyn över antalet ledamöter skulle göras. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-27 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen, för vidare beredning och utredning. 
Kommunstyrelsen behandlar nu frågan på nytt.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-01-27, § 11 
Kommunstyrelsen 2022-01-13, § 19 

 

21



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-10 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-12-15 
Beslut från Tjörns Bostads ABs styrelse 2022-01-04, § 2 
Skrivelse från Tjörns Bostads ABs styrelse avseende underhåll av 
Bleketskolan daterad 2022-01-04 
Redogörelse från Tjörns Bostads ABs styrelsepresidium avseende 
hyresavtal för Bleketskolan daterad 2021-12-03 
Hyresrättslig utredning av Front Advokater om ansvarsfördelning vid 
brist i lokaler 
Utredning av Front Advokater om marknadsmässig hyressättning 
mellan Tjörns Bostads AB och Tjörns kommun 
 
Jäv 
Magne Hallberg (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 
(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads ABs styrelse med 
omedelbar verkan. 

2. Uppdra valberedningen att till kommunfullmäktige nominera en 
kandidat till ordförande. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att se över antalet ledamöter i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att avslå 
frågan om att entlediga Magne Hallberg (KD) som ordinarie ledamot i 
Tjörns Bostads ABs styrelse. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo 
Bertelsens (M) förslag. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 
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Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

3 Nej-röster, Erling Alsin (-) fd (V), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig enligt: 

”Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att helt avvisa 
initiativärendet, eftersom kritiken är helt ogrundad. 

Detta yrkade vi efter att majoriteten förklarat att de inte tänkte följa KFs 
beslut utan direkt skicka tillbaka ärendet till KF utan vidare beredning. 

Ordföranden, hela styrelsen och VD har varit eniga i alla beslut i 
Bolaget. Ingen instans i kommunen har tidigare riktat kritik mot 
Bolaget eller dess ordförande. 

Men L M C och fd SD tar här chansen att straffa ut Magne Hallberg 
genom att använda Gerts initiativärende till att avsätta Magne Hallberg 
enbart för att han lämnat samarbetet med Majoriteten.  

Detta gör de utan att ta avstånd från Gerts alla anklagelser vilket är 
oerhört anmärkningsvärt!  

Ett kommunalt bolag ska inte användas för partitaktik i en valrörelse på 
detta sätt!”

23



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-10 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om att entlediga 
styrelseledamot tillika 2:e vice ordförande i styrelsen för 
Tjörns Bostads AB 

2022/36 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet för att invänta 
fullmäktiges ställningstagande i frågan om entledigande av 
styrelseledamot tillika ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB, 
samt fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
 
Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Benny Halldin (S) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har initierat ett ärende i kommunstyrelsen om att 
entlediga styrelseledamöter tillika ordförande och 2:e vice ordförande i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB. Yrkandena i sin helhet redovisas 
nedan. Frågan om entledigande av styrelseledamot tillika ordförande 
hanteras i ett separat ärende.  

”1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är tillräckligt berett. 

2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 

(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads AB styrelse med 
omedelbar verkan. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Rikard Larsson (S) 
som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads AB styrelse med omedelbar 
verkan. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att valberedningen ges i uppdrag att ge 
förslag på 2:e vice ordförande i styrelsen för Tjörns bostads AB. 

5. Fullmäktige föreslås att ändra antalet styrelseledamöter till 4 
ordinarie ledamöter i Tjörns Bostads AB.” 
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Beslutsunderlag 
Initiativärende 2022-01-27 
 
Jäv 
Rikard Larsson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet 
för att invänta fullmäktiges ställningstagande i frågan om entledigande 
av styrelseledamot tillika ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB, 
samt fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
avsluta ärendet utan vidare beredning. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Benny Halldin (S) reserverar sig enligt:  

”Vi reserverade oss till förmån för vårt eget förslag att avvisa 
initiativärendet utan åtgärd, då det saknas helt grund eller motiv för 
initiativet.”
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§ 36 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 

2021/376 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 
kommunstyrelsens detaljbudget 2022. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg (KD) reserverar sig till förmån 
för eget budgetförslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 innehåller mål och ekonomi 
för kommunkansli och kommungemensam verksamhet utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande budgetbeslut. 

I förslag till detaljbudget 2022 är en omfördelning av budgetmedel 
mellan avdelningarna gjord för att skapa en ny avdelning för 
förebyggande arbete. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 11 

Samverkan 
FSG 2022-01-26 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-10 
Förslag Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägget av följande uppdrag från 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2021-11-18, § 223: 

”Kommunen skall verka för att Tjörns tradition som fiskekommun skall 
bevaras och även verka för att stimulera yrkesfisket & övriga 
havsbaserade näringsverksamheters utveckling inom kommunen. 
Kommunen skall verka för att Rönnängs fiskehamn förblir en bra 
lossningshamn för landning av fångst.” 
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Martin Johansson (-) fd (SD) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Socialdemokraternas och Kristdemokraternas budgetförslag för 2022 
som redovisades i kommunfullmäktige. 

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

Protokollsanteckning 
Gert Kjellberg (TP) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Jag anser att det är viktigt att fullmäktiges beslut om att verka för att 
stimulera yrkesfisket och övriga havsbaserade näringsverksamheters 
utveckling får utrymme i detaljbudgeten och ser fram emot att 
kommunstyrelsen aktivt arbetar för att förbättra fisket. Det är tråkigt att 
fler partier inte ställer sig bakom det.” 

Martin Johansson (-) fd (SD) anmäler protokollsanteckning enligt 
följande: 

”Kommunfullmäktiges beslut om att uppdra nämnder att verka för att 
stimulera yrkesfisket och övriga havsbaserade näringsverksamhets 
utveckling är en viktig del för en stärkt fiskerinäring. Uppdraget bör får 
utrymme i kommunstyrelsens detaljbudget, för att aktivt kunna arbeta 
med frågan.” 
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§ 37 

Remissvar: Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

2021/385 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig avseende nationell 
infrastrukturplan i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande 2022-
01-18. 

Sammanfattning 
Den nationella planen för transportinfrastruktur (NTP) beskriver 
hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. 
Planen omfattar i huvudsak: 

• Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. 
• Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar. 
• Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan. 
• Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 

(stadsmiljöavtal). 
• Medel till forskning och innovation. 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i 
transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för 
perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. 

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen 
för vidmakthållande av vägar och järnvägar en ökning med 13 
procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser). 

Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. 
Detta är en förutsättning som i stor utsträckning styr innehållet i 
planförslaget. 

Trafikverkets förslag på nationell infrastrukturplan är nu ute på 
remiss. Svar på remissen ska vara Regeringskansliet 
(Infrastrukturdepartementet) till handa senast den 28 februari 
2022. Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet inför 
Kommunstyrelsens beslut och samhällsbyggnadsnämndens 
förslag till beslut var att lämna remissen utan erinran. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 12 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 37 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-18 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033    
Missiv med sändlista, nationell infrastrukturplan 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet), 
i.remissvar@regeringskansliet.se samt kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se diarienummer I2021/02884, 
för ytterligare instruktioner se missiv med sändlista. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 38 

Ansökan om sponsring av Havets dag 2022 

2021/330 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Tjörns kommun ingår sponsringsavtal med Rönnängs 

Intresseförening med ett belopp på 60 000:- för att arrangera Havets 
Dag i Rönnäng den 28 maj 2022. 

2. Sponsringen förutsätter att arrangemanget genomförs fysiskt och ej 
digitalt. 

 
Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Rönnängs intresseförening planerar att arrangera Havets dag den 
28 maj 2022 på ett liknande sätt som under 2018 och 2019, med 
tillägget att fler röster om havets tillstånd bjuds in att delta.  

Ansökan gäller 60 000 kronor till marknadsföring, 
säkerhetsåtgärder, försäkring med mera. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 13 
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott 2021-11-22, § 12 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-14 
Sponsringsansökan 
Utkast till avtal 
Svar från arrangörerna om närvaro för partier och föreningar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Gert Kjellberg (TP), Martin Johansson (-) fd (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag med 
tillägg att sponsringen förutsätter att arrangemanget genomförs fysiskt 
och ej digitalt. 
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Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med 
fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) med fleras förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), 
Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

2 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S). 

Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig enligt: 

”Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag enl. KSAUs 
förslag till beslut om att bevilja 50.000 :-.  

Arrangörens svar om partiers möjlighet att medverka är också helt 
ok.” 

Beslutet skickas till 
Rönnängs Intresseförening 
Veberga 52, 471 41  Rönnäng 
Telefonnummer 070-558 60 53 
Organisationsnummer 802421-1206 
Kontaktpersoner Anders Schedwin och Niklas Gadd 
 

31



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-10 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 

Ansökan om sponsring av Midsummer Match Cup 2022 

2021/357 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå sponsringsansökan. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Race and Sailing Marketing Sweden AB, Johnie Berntsson vill i år 
arrangera den internationella seglingstävlingen Midsummer Match 
Race i Skärhamn i egen regi. Sponsringsbeloppet som söks är 300 000 
kronor för minst ett år, med option på tre år.  
 
Kommunkansliet och kultur- och fritidsnämndens presidium har 
föreslagit att sponsring beviljas motsvarande ett belopp om 200 000 
kronor, alltså en minskning från det sökta beloppet 300 000 kronor. 
Detta för att kommunen vill ge möjlighet till fler arrangörer att få 
sponsringsbidrag. I ansökan önskar arrangören ett avtal för ett år med 
option för tre år. Kommunkansliet föreslår att inte ge en option för tre 
år.  
 
Arrangören kräver även denna gång insatser från Tjörns kommuns 
sida, förutom det begärda sponsringsbeloppet. Det handlar om tillgång 
till mark, lokaler, renhållning, el och interna personella resurser från 
kommunens sida.   
 
Kommunkansliet har i sin bedömning valt att gå på det yttrande 
som lämnats av kultur- och fritidsnämndens presidium.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 14 
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott 2022-01-17, § 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-01-19 
Sponsringsansökan 
Resultat publik- och partnerundersökning 
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Fördelning av åtaganden – ett diskussionsunderlag 
Svar från arrangörerna om närvaro för partier och föreningar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP), Rosalie Sanyang (S), Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska avslå sponsringsansökan. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska ingå 
sponsringsavtal motsvarande 250 000 kronor med option för tre år. 

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

Beslutet skickas till 
Race and Sailing Marketing Sweden AB, Johnie Berntsson 
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§ 40 

Ansökan om sponsring av Träbåtsfestivalen 2022 

2021/363 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun ingår sponsringsavtal med Södra Bohuslän 
turism om 150 000 kronor för att arrangera evenemanget 
Träbåtsfestivalen sommaren 2022. 

2. Sponsringen förutsätter att arrangemanget genomförs fysiskt och ej 
digitalt. 
 

Sammanfattning 
Södra Bohuslän Turism söker sponsringsbidrag om 235 000 kronor 
för att arrangera och leda evenemanget Träbåtsfestivalen i 
Skärhamn sommaren 2022.  

Kommunkansliet föreslår att Tjörns kommun sponsrar 
Träbåtsfestivalen 2022 med 150 000 kronor istället för sökta 
235 000 kronor. Detta för att möjliggöra för kommunen att sponsra 
fler arrangemang. 

I de 150 000 kronorna ingår kostnaden för gästhamnsplatser för 
besökande båtar. 

Evenemanget görs i samarbete med Västkustens Träbåtsförening. Södra 
Bohuslän Turism är projektägare och projektledare. Projektgruppen 
arbetar med att utveckla det koncept som skapats, ser till att Tjörn 
tydligt förknippas med evenemanget i kommunikationen och 
involverar och samarbetar med näringslivet. De säkerställer att alla 
delar i evenemanget flyter på ett säkert sätt., extra bryggor på plats, 
säkerhet osv. 
 
Huvudattraktionen är de knappt 100 träbåtar som tar över hamnen och 
skapar en flytande utställning. Utöver det är det festligheter och 
aktiviteter som involverar Södra hamnen bort till torget. Bland annat är 
det uppvisning och demonstration av hantverk, marknad och 
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musikunderhållning. Arrangemanget är uppskattat och drar en stor 
publik. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 15 
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott 2022-01-17, § 2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-19 
Sponsringsansökan 
Avtalsutkast 
Svar från arrangörerna om närvaro för partier och föreningar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag med tillägg att 
sponsringen förutsätter att arrangemanget genomförs fysiskt och ej 
digitalt. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
att ingå sponsringsavtal om 175 000 kronor med option för tre år. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
med fleras förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohuslän Turism 
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§ 41 

Ansökan om sponsring av Sillens dag 2022 

2021/362 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun ingår sponsringsavtal med Södra Bohuslän 
Turism om 50 000 kronor för att arrangera Sillens Dag på Tjörn 
på nationaldagen den 6 juni 2022. 

2. Sponsringen förutsätter att arrangemanget genomförs fysiskt och ej 
digitalt. 
 

Sammanfattning 
Arrangemangets syfte är att skapa uppmärksamhet kring sillen, fira 
gamla svenska traditioner på Sveriges nationaldag och bidra till att 
varumärket Klädesholmen och Tjörn utvecklas och stärks. Sillens dag 
stärker Klädesholmens och Tjörns attraktivitet för lokalbefolkning och 
besökare, evenemanget drar besökare dels från den egna kommunen 
dels från regionen. Sillen har en stark koppling till Klädesholmen och 
Tjörn och eventet bidrar till att bevara vårt kulturarv och historia. 
Eventet får massmedial uppmärksamhet i närområdet och Södra 
Bohuslän Turism sprider eventet i sina marknadsföringskanaler. 
Evenemanget stärker även varumärkena Klädesholmen Seafood och 
Salt & Sill som har stark koppling till Tjörn. 
 
Efter de senaste årens pandemin har konceptet utvecklats och nu ska 
flera företag på Tjörn kunna arbeta med konceptet. Fortsatt fokus är 
Klädesholmen och insamlingen till Sjöräddningen och konceptet ska nu 
spridas på större del av Klädesholmen och hela Tjörn. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 16 
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott 2022-01-17, § 3. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-19 
Ansökan om sponsring 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD), Lars Carlsson (M), Rosalie Sanyang (S) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag med 
tillägg att sponsringen förutsätter att arrangemanget genomförs fysiskt 
och ej digitalt. 

Beslutet skickas till 
Södra Bohuslän Turism 
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§ 42 

Val av ersättare till Förvaltningshögskolans råd för 
utbildning och forskning 

2022/17 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Johan Nilsson till ersättare för Tjörns 
kommuns representant i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och 
forskning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10 att välja Anders G 
Högmark (M) till ordinarie representant och dåvarande 
kommunchef Ann-Britt Svedberg till ersättare i 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning för 
mandatperioden 2019–2022. Ann-Britt Svedberg entledigades från 
ersättaruppdraget 2020-10-29. Fyllnadsval ska nu genomföras. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-10-29, § 236 
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§ 43 

Anmälan av delegationsbeslut 

2022/23 

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. V 

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande: 

Kommundirektör: 

2022.67 Delegationsbeslut för direktupphandling 

2022.157 Avropsavtal verksamhets- och organisationskonsulter 

2022.159 Delegationsbeslut avseende behörighet till valdatasystemet 
Valid 

Mark- och exploateringschef: 

2022.107 Yttrande angående planerad installation av värmepump i 
form av bergvärme, Myggenäs 

2022.111 Yttrande om Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten, Klövedals-Bö 

2022.129 Lägenhetsarrende på del av fastighet Nötsäter 1:311 

2022.154 Åstol idrottssällskap, Åstol 1:2 

2022.156 Avslag på ansökan om att arrendera mark för solcellspark 
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2022.273 Yttrande om Förhandsbesked för nybyggnad av affär, 
Tubberöd 

Avdelningschef kommunledningskontoret: 

2022.158 Avtal/offert avseende plattform CoSafe 

2022.217 Hyreskontrakt Canon iRADVDXC5840i och avtal om 
service Blå huset 

2022.218 Hyreskontrakt Canon iRADVDXC3830i och avtal om 
service Avfallshanteringen 

2022.219 Hyreskontrakt Canon iRADVDXC5860i och avtal om 
service VA-gruppen 

2022.220 Hyreskontrakt Canon iRADVDXC5860i och avtal om 
service Myggenässkolan Kopieringsrum 

2022.221 Hyreskontrakt Canon iRADVDXC5860i och avtal om 
service Kållekärrsskolan Exp 

2022.222 Hyreskontrakt Canon iRADVDXC5860i och avtal om 
service Kållekärr Centrumhus 

Utskottsprotokoll: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27 
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§ 44 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar om aktuella frågor, idag 
bland annat om: 

- Pågående arbete med revidering av ägardirektiv och bolagsordning 
- Budgetprocessen 
- Lokalförsörjning 
- Genomförda rekryteringar 
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§ 45 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar inkomna meddelanden. 
 
Meddelanden per 2022-01-20 
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden § 369/2021-12-08 - 
Detaljbudget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 

Detaljbudget 2022 med investeringsbudget 2022 och plan för 
investeringar 2023-2026 

Beslut från Kultur- och fritidsnämnden § 132/2021-12-13 –  
Detaljbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden  

Detaljbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut från Kultur- och fritidsnämnden § 129/2021-12-13 - Förlängning 
av ändrade öppettider för Turistbyråns och bibliotekets verksamheter i 
Kundcenter 

Beslut från Kultur- och fritidsnämnden § 128/2021-12-13 - 
Handlingsplan för stärkt hbtqi- och inkluderingsarbete 2022-2024 

Förlängning av Medborgarlöftet i Södra Fyrbodal 2021 

Beslut från Direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund  
§ 107/2021-12-07 - Indexjustering taxa gällande myndighetsutövning 
 
Myndighetstaxa SBRF 2022  
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