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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
Kristina Nyckelgård (M) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Magnus Gullbrandsson (TP), ersätter Gert Kjellberg (TP) 
Thord Jansson (SD) 
George Strömbom (C) 
Peter Bäcklund (S) 
Ludwig Andréasson (S) 
Anette Johannessen (S) 
Björn Möller (KD) 
 

Övriga närvarande Peter Andersson (L) 
Rikard Larsson (S) 
Niklas Andersson (KD) 
Jeanette Lagervall (-) fd (V) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef §§ 8, 21 
Carolina Färdig, ekonomichef  § 3 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
- Information: Bostadsrättsföreningen Panorama 
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§ 3 

Dialog om Kommunstyrelsens detaljbudget 2023 

2022/351 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar genomgången av förslag till detaljbudget 
2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljbudget för 2023. Vid 
dagens sammanträde sker en genomgång av och diskussion kring 
innehållet. 
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§ 4 

Antagande av kommungemensam policy och riktlinje för 
små avlopp 

2022/224 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till Policy för små avlopp enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

2. Anta förslag till Riktlinjer för små avlopp enligt bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Miljöavdelningen i Tjörns kommun har i ett LOVA-projekt tagit 
fram en policy samt riktlinjer för små avlopp, tillsammans med 
Stenungsund och Orust kommun. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2022-11-16 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
för vidare antagande av kommunfullmäktige. 

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen finns det flera fördelar 
med att gemensamt framta styrdokument med 
grannkommunerna Stenungsund och Orust. Kommunerna delar 
fjordsystem, ett område särskilt känsligt för effekterna av 
övergödning då vattenutbytet är mycket begränsat. Det medför 
även ökad samsyn, enhetliga bedömningsgrunder och rutiner, 
möjliggör effektivare handläggning samt underlättar för 
exempelvis fastighetsägare och entreprenörer i området. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-15, § 199 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16, § 237 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-03 
Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner, reviderad version, inkl. kartbilagor, bilaga 1 
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Riktlinjer för små avlopp, för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner, reviderad version, inkl. kartbilagor, bilaga 2 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-11-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 5 

Ansvar för sponsring, ramjustering samt revidering av 
reglemente för kommunstyrelsen och kultur- och 
fritidsnämnden 

2022/335 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. ansvar för sponsring övergår till kultur- och fritidsnämnden från 
och med 2024-01-01. 

2. reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt förslag 
daterat 2022-11-30 ska gälla från och med 2024-01-01. 

3. reviderat reglemente för kommunstyrelsen enligt förslag daterat 
2022-11-30 ska gälla från och med 2024-01-01. 

4. uppdra kultur- och fritidsnämnden att ta fram och anta en riktlinje 
för sponsring under 2024. 

Reservation 
Björn Möller (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Då kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som i huvudsak 
ansvarar för kultur- och fritidsevenemang samt hanterar bidrag 
till föreningar föreslår kommunstyrelseförvaltningen att nämnden 
övertar ansvar för sponsring kopplat till kultur- och 
fritidsevenemang. Idag skickas samtliga ärenden kopplade till 
sponsring till kultur- och fritidsnämnden på remiss innan beslut 
fattas i kommunstyrelsen. Genom att kultur- och fritidsnämnden 
övertar ansvaret för sponsringsärenden skulle de administrativa 
ärendeprocesserna bli effektivare och smidigare. 

För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna överta ansvaret för 
sponsringsärenden krävs en revidering av såväl kultur- och 
fritidsnämndens reglemente som kommunstyrelsens reglemente. 
Därutöver tillkommer ett par ändringar i kultur- och 
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fritidsnämndens reglemente som är av redaktionell karaktär, 
nämligen; 

• Hänvisning till idrottspolitiska programmet ersätts av 
idrottspolitiska strategin 

• Hänvisning till Rådet för social och hållbar utveckling stryks med 
anledning av rådets upphörande 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår även att en ramjustering 
av budget 2023 ska göras motsvarande 300 tkr, från 
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. 

Slutligen föreslås kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta 
fram relevanta styrdokument för sponsring. Detta för att närmare 
reglera och tydliggöra förutsättningar för kommunens 
sponsringsåtaganden och hur hanteringen av dem ska gå till. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott 2023-01-09, § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-15, § 200 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-24 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2022-12-20 
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2022-11-24 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 2022-11-24 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. ansvar för sponsring övergår till kultur- och fritidsnämnden från 
och med 2024-01-01. 

2. reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt förslag 
daterat 2022-11-30 ska gälla från och med 2024-01-01. 

3. reviderat reglemente för kommunstyrelsen enligt förslag daterat 
2022-11-30 ska gälla från och med 2024-01-01. 

4. uppdra kultur- och fritidsnämnden att ta fram och anta en riktlinje 
för sponsring under 2024. 
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Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 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. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) förslag. 

Omröstningsresultat 
7 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Kristina Nyckelgård 
(M), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Thord 
Jansson (SD), George Strömbom (C). 

4 Nej-röster, Peter Bäcklund (S), Ludwig Andréasson (S), Anette 
Johannessen (S), Björn Möller (KD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Björn Möller (KD) reserverar sig enligt: 

”Beslut om sponsring ska ligga på en övergripande nivå dvs i KS. Stor 
restriktivitet ska råda vad gäller sponsring och ska alltid vägas mot en 
annan angelägen resursförstärkning.” 
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§ 6 

Svar på motion från Anette Johannessen (S) om 
tilldelning av markanvisningar till Tjörns Bostads AB 

2022/7 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Sammanfattning 
Anette Johannessen (S) har lämnat in en motion om tilldelning av 
markanvisningar till TBAB, med följande yrkande: 

”Att Tjörns Bostads AB prioriteras och får samtliga 
markanvisningar för bostadsbyggande i Tjörns kommun.”  

Förvaltningen bedömer att det saknas skäl att göra avsteg från de 
fastställda riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal  
(KS 2017-09-07 § 133).  

Motionen föreslår därmed avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-15, § 201 
Kommunfullmäktige 2022-01-27, § 24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-06 
Motion 2022-01-14 
Riktlinjer för markanvisning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Bäcklund (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionens 
förslag. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Peter Bäcklunds (S) förslag. 

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Peter Bäcklund (S), Anette Johannessen (S), Ludwig 
Andréasson (S), Björn Möller (KD). 

7 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Kristina Nyckelgård 
(M), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Thord 
Jansson (SD), George Strömbom (C). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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§ 7 

Svar på motion från Maud Hultberg (S) om förebyggande 
insatser för barn och föräldrar i form av en öppen 
förskola 

2022/6 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens plan och kostnadsberäkning för 
organisering av öppen förskola. 

Sammanfattning 
Maud Hultberg (S) har lämnat in en motion om förebyggande 
insatser för barn och föräldrar i form av en öppen förskola och 
yrkat att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden  
uppdraget att genom sin förvaltning ta fram en plan för skapandet 
av en öppen förskola på Tjörn, där verksamheten kan starta i 
januari 2023. 

Nämnden återkommer nu till kommunstyrelsen med förslag till 
plan och kostnadsberäkning för vidare beslut i 
kommunfullmäktige. Förslaget innefattar tre alternativ för hur en 
öppen förskola kan organiseras och med en rudimentär 
kostnadsberäkning.  

Utifrån redovisade alternativ bedömer kommunstyrelsen att 
alternativ II kan vara en fördel då det alternativet skapar 
kontinuitet med en och samma lokal samt att lokalen då skulle 
vara belägen i en del av Tjörn där det finns familjer som är något 
mer socioekonomiskt utsatta än andra delar av Tjörn. Ett nära 
samarbete med BVC och socialtjänst blir då även lättare då 
lokalerna ligger nära varandra.  

Med hänvisning till att motionären efterfrågat underlag inför 
skapade av en öppen förskola, föreslås motionen vara besvarad 
med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens plan och 
kostnadsberäkning. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-15, § 202 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-28, § 35 
Kommunfullmäktige 2022-01-27, § 23 

Samverkan 
FSG 2021-12-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-06 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-04-20 
Motion 2022-01-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionens förslag. 

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

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Anette Johannessens (S) förslag. 

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Peter Bäcklund (S), Anette Johannessen (S), Ludwig 
Andréasson (S), Björn Möller (KD). 

7 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Kristina Nyckelgård 
(M), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Thord 
Jansson (SD), George Strömbom (C). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

13



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 

Begränsad indexjustering av avgifter i kommunens VA-
taxa 

2022/360 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att räkna upp 
avgifterna i kommunens va-taxa med fem procent. 
 
Sammanfattning 
Kommunens va-taxa föreskriver en möjlighet att årligen justera 
taxans avgifter enligt konsumentprisindex (KPI). Aktuellt indextal 
för 2022 ger en avgiftshöjning om 10,9 procent för 2023.  

Det finns i dagsläget inte någon anledning att justera avgifterna enligt 
KPI fullt ut. Även med en höjning om fem procent beräknas avgifterna 
täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva den 
allmänna va-anläggningen år 2023. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-14, § 255 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-12-05, § 12 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-03 
Prognos VA 2023-2027, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Björn Möller (KD) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 9 

Utvärdering av sponsring 2022 

2022/307 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen ta del av en summering av de 
sponsringsåtagandet som ingåtts under föregående år. Under året 
2022 ingick Tjörns kommun sponsringsavtal med fyra aktörer till 
ett totalbelopp av 260 000 kronor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-15, § 203 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-01 
Utvärdering Träbåtsfestivalen 
Utvärdering Sillens Dag 
Utvärdering Havets Dag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 10 

Beslut om försiktighetsmått för cisterninstallation 

2022/343 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. informationsplikten anses vara fullgjord inför 
cisterninstallation. 

2. förelägga VA-avdelningen Tjörns kommun med 
organisationsnummer 212000-1306 att vidta 
skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten nedan: 

a) Cisternen ska uppfylla kraven enligt NFS 2017:5. 

b) All hantering av oljebaserade produkter ska ske på ett 
ur miljösynpunkt säkert sätt. 

c) Cisternen ska vara försedd med påkörningsskydd om 
den placeras där fordon vistas. 

d) Cisternen ska inte placeras i närheten av 
dagvattenbrunnar eller liknande. 

e) Spillskydd ska finnas. 

f) Invallning eller liknande krävs normalt i 
vattenskyddsområde och ska även finnas om behållaren 
eller cisternen är placerad nära exempelvis vattentäkter 
eller vattendrag. 

g) Cisternen ska placeras på tätt hårdgjort underlag.  

h) Kontroll av cisternens funktion samt att läckage inte 
sker ska regelbundet och systematiskt utföras genom 
egenkontrollen. 

i) Absorptionsmaterial ska finnas nära tillhands i händelse 
av spill. 
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j) Eventuellt läckage och/eller spill ska omedelbart saneras 
för att förhindra att det hamnar i dagvattnet. 

k) Enligt miljöbalkens regler om egenkontroll ska 
verksamheten ha rutiner för vilka åtgärder som ska 
vidtas vid eventuellt läckage. 

l) Verksamhetsutövaren ska för tillsynsmyndigheten hålla 
kontrollrapporten avseende den senast utförda 
kontrollen tillgänglig. 

m) Miljöavdelningen ska underrättas vid upptäckt av 
läckage som kan medföra skada eller olägenheter för 
människors hälsa eller miljön.  

n) Cisterner som tas ur bruk ska tömmas, rengöras och 
kontrolleras så att den inte har läckt och förorenat 
marken. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas 
bort eller plomberas så att cisternen inte fylls på igen av 
misstag.  

o) Tömning, rengöring och plombering av cistern och 
rörledningar ska utföras av sakkunnig. 

p) Verksamhetsutövaren ska informera miljöavdelningen 
när cisternen tas ur bruk.  

q) Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver är farligt 
avfall och ska lämnas till godkänd mottagare av farligt 
avfall.  

Ytterligare ärendebeskrivning och motivering till beslut anges i 
förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-06. 
 
Sammanfattning 
Den 6 april 2022 inkom VA-avdelningen med information till 
miljöavdelningen om att de införskaffat en cistern för nödlager av 
diesel på fastigheten Hövik 5:1.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-15, § 206 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-06 
Karta 2022-04-06 
Foto 2022-04-06 
Anmälan om cistern mellan 1-10 kubikmeter 2022-10-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
VA-avdelningen 
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§ 11 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-2026 

2023/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Välja följande personer till kommunstyrelsens arbetsutskott till och 

med 2026-12-31: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Martin Johansen (L)  Thord Jansson (SD) 
Bo Bertelsen (M)  Kristina Nyckelgård (M) 
Gert Kjellberg (TP)  George Strömbom (C) 
Peter Bäcklund (S)  Ludwig Andréasson (S) 
Björn Möller (KD)  Anette Johannessen (S) 

 
2. Martin Johansen (L) väljs till ordförande. 
3. Bo Bertelsen (M) väljs till 1:e vice ordförande. 
4. Peter Bäcklund (S) väljs till 2:e vice ordförande.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja nytt arbetsutskott till och med 2026-12-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Anette Johannessen (S) avger förslag från 
respektive samverkandegrupp. 
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§ 12 

Val av representant till kommunernas internationella 
miljöorganisation (KIMO) 

2023/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Bengt-Arne Andersson (M) till representant i 
kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) för 
mandatperioden 2023–2026. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja kommunal representant till kommunernas 
internationella miljöorganisation (KIMO) för mandatperioden 2023–
2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår Bengt-Arne Andersson (M) som representant.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13 

Val av representant till nätverket Fiskekommunerna 

2023/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Rolf Persson (M) till representant i nätverket 
Fiskekommunerna för mandatperioden 2023-2026. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja kommunal representant till nätverket 
Fiskekommunerna för mandatperioden 2023-2026. Fiskekommunerna 
är ett nätverk där nio kommuner, bland annat Tjörn, och Västra 
Götalandsregionen samverkar för en hållbar utveckling av Bohusläns 
fiskerinäring 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår Rolf Persson (M) som representant. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14 

Val av representant till projekt 8+ fjordar 

2023/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Välja George Strömbom (C) till representant i projektet 8+ fjordar för 

mandatperioden 2023-2026. 

2. Bordlägga valet av ersättare. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja kommunal representant till projektet 8+ 
fjordar. I projektet medverkar kommunerna Kungälv, Orust, 
Stenungsund, Tjörn och Uddevalla. Kommunerna samverkar med 
företag, ideella organisationer och privatpersoner för att bevara och 
utveckla fjordområdet innanför Orust och Tjörn. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår George Strömbom (C) som representant. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 

Val av representant till Förvaltningshögskolans råd för 
utbildning och forskning 

2023/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Välja Robert Mattsson (C) till representant i Förvaltningshögskolans 

råd för utbildning och forskning för mandatperioden 2023-2026. 

2. Välja Johan Nilsson till ersättare för representanten. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja kommunal representant till 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning. Rådet utgör 
en del av KOLV-samarbetet (Kommuner och Landsting i Västsverige). 
KOLV bidrar till utveckling av forskning och utbildning vid 
institutionen och har varit av stor betydelse för Förvaltningshögskolans 
expansion och kvalitetsutveckling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår Robert Matsson (C) som representant. 

Förvaltningen föreslår Johan Nilsson som ersättare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 

Val av representant till Stiftelsen Säbygården 

2023/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja följande representanter till 
Stiftelsen Säbygården för mandatperioden 2023-2026: 
 
Ledamot   Ersättare 
Solveig Börjesson (M)  Ludwig Andréasson (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse två representanter till Stiftelsen Säbygården. 
Tjörns kommun är stiftare och tillsätter två ordinarie och två ersättare 
till stiftelsen, vilket samordnas med kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår Solveig Börjesson (M) som ledamot. 

Anette Johannessen (S) föreslår Ludwig Andréasson (S) som ersättare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 

Nominering av representanter till Leader Bohusläns 
styrelse 

2023/3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Nominera Rolf Persson (M) till Leader Bohusläns styrelse. 
2. Bordlägga nominering av ytterligande representant. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska nominera representanter till Leader Bohusläns 
styrelse. Leader Bohuslän består av kommunerna Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, 
Öckerö och Göteborgs södra skärgård. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår Rolf Persson (M) som representant. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 

Anmälan av delegationsbeslut 

2022/23 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstepersoner enligt en av kommunstyrelsen antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt 
att återkalla lämnad delegation.  

Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande: 

Kommundirektör 

2022.3039 Undertecknat avtal avseende pensionsadministration 

2022.3040 Personuppgiftsbiträdesavtal KPA Pensionsservice AB 

2022.3041 Tillägg till avtal avseende Pensionsadministration och 
Förmedlingstjänst gällande tjänsten Pensionshjälpen 

2022.3051 Överenskommelse avseende hantering av vissa frågor 
rörande Avtal avseende leverans av kärnsystem och 
avropande kommunala optioner 

2022.3102 Beslut om placering av personal i säkerhetsklass 2 och 3 
samt registerkontroll enligt säkerhetsskyddsförordning 

2022.3103 Yttrande över ansökan om tillstånd för manifestation för 
Ukraina A712.475/2022 

2022.3104 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom 
området allmänt 

2023.102 Yttrande över ansökan om tillstånd för skottlossning inom 
detaljplanerat område Gullfjäll samfällighet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gruppledare upphandlingsenheten 

2022.2813 Tilldelningsbeslut Julgåva 

2022.2843 Besked om beslut gällande direktupphandling av Julbord 
2022 Ref. nr 2022-078 

2022.2859 Besked om tilldelning gällande Dyktjänster Ref. nr 2021-094 

2022.2873 Underrättelse om tilldelningsbeslut TK-Mark o 
Exploateringskonsult Ref. nr 2021-123 

2022.2874 Avtal Mark- och exploateringskonsulter MAY 

2022.2875 Avtal Mark- och exploateringskonsulter Torkel Öste 

2022.2876 Avtal Mark- och exploateringskonsulter MEXL 

2022.2910 Underrättelse om tilldelningsbeslut Inomhusmiljö 
kommunhuset Ref. nr 2022-053 

2022.3033 Underrättelse om tilldelningsbeslut avseende Tekniska 
konsulter – VVS 

2022.3034 Avtal Tekniska konsulter - VVS, ÅF-Infrastructure AB 

2022.3035 Avtal Tekniska konsulter - VVS, Energija konsulterande 
ingenjörsbyrå AB 

2022.3036 Avtal Tekniska konsulter - VVS, Norconsult AB 

2022.3100 Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande upphandling 
av Tekniska konsulter – Byggnadskonstruktör 

2022.3130 Besked om beslut gällande förnyad konkurrensutsättning, 
Ramavtal Transportbilar Ref. nr 2022-023 

2022.3153 Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande upphandling 
av Tekniska konsulter – Värderingstjänster 

2022.3154 Avtal Tekniska konsulter - Varderingstjänster, 
Fastighetskoll Väst AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022.3155 Avtal Tekniska konsulter - Värderingstjänster, Croisette 
Valuation & Analysis Göteborg AB 

2022.3156 Avtal Tekniska konsulter - Värderingstjänster, Svefa 
Aktiebolag 

2022.3157 Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande upphandling 
Grönyteskötsel Ref. nr 2021-108 

2022.3158 Avtal avseende Grönyteskötsel, Myggenäs Gård AB Ref.nr 
2021-108 

2023.2 Avtal Tekniska konsulter - El, Elk i Göteborg AB 

2023.23 Avtal avseende Tekniska konsulter - El, Elektriska Byrån i 
Sverige AB 

2023.25 Avtal avseende Tekniska konsulter - El, Vinnergi AB 

2023.29 Avtal Tekniska konsulter - Byggnadskonstruktör, 
Byggnadstekniska Byrån Sverige AB 

2023.30 Avtal Tekniska konsulter - Byggnadskonstruktör, ÅF 
Infrastructure AB 

2023.31 Avtal Tekniska konsulter - Byggnadskonstruktör, 
Norconsult AB 

Ekonomichef 

2022.3099 Delegationsbeslut tillförordnad ekonomichef 

HR-chef 

2022.3045 Orderbekräftelse/avtal för en organisationslicens på 
kunskapsportalen iKnow med e-learning för chefer 

2022.3047 Delegationsbeslut - tillförordnad HR-chef 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2022.2784 Avtal Tjänstepaket - Engage terminaler 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2022.2881 Fullmakt för näringsidkare för uthämtning av 
postförsändelser 

2022.3146 Avtal - Nationellt ramverk för digital mognad samt PUB-
avtal 

Fastighetschef 

2022.2934 Avtal för sjöbod 88 Åstol 

2022.2935 Avtal om parkering Stockevik 1:16 

2022.3019 Förlängt avtal avseende Tekniska konsulter i kategori 
Genomförande i Detaljplaneprojekt 

2022.3046 Delegationsbeslut - vidaredelegation tf fastighetschef 

Säkerhetssamordnare 

2022.2831 Avtal - kommunförsäkring 

Utskottsprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2022/24 

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

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 

Styrelseprotokoll 2022-12-19 

Tjörns Bostads AB 

Styrelseprotokoll 2022-12-07 

Tjörns Måltids AB 

Styrelseprotokoll 2022-12-05 

30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar om aktuella frågor, idag 
bland annat om kommande utbildningstillfällen för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare som genomföras under mars månad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 

Information: Bostadsrättsförening Panorama 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnads förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist informerar 
kommunstyrelsen om aktuell fråga gällande byggprojekt i norra 
Skärhamn. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar inkomna meddelanden. 
 
Inkomna meddelanden per 2023-01-05 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16, § 236 - Upphävande av tre 
styrdokument 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16, § 133 - Godkännande av 
samhällsbyggnadsnämndens plan för intern kontroll för 2023 

Socialnämnden 2022-11-30, § 197 - Budgetuppföljning 2022 

Socialnämnden 2022-11-30, § 201 – Internkontrollplan 2023 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-24, § 87 - Redovisning - Intern 
kontrollplan 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-12, § 118 - Kultur- och 
fritidsförvaltningens hyror och avgifter 2023  

Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-12, § 117 - Kultur- och 
fritidsnämndens internkontrollplan 2023  

Sveriges Geologiska undersökning - Tillstånd att utforska 
kontinentalsockeln  

Medborgarlöfte i Södra Fyrbodal 2023-2024 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-11-25, § 437 - Ändrat datum 
för förbundsstyrelsens strategidag 2023 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2022-12-13, § 176 - 
Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 
Götalandsregionen 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2022-12-13, § 174 - Plan och 
detaljbudget för GR 2023 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sveriges Kommuner och Regioner - Överenskommelse Insatser inom 
psykisk hälsa och suicidprevention 

Dom i mål 10670-22 avseende motion om ändrad tjänstgöringsgrad för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-01-12 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 

Verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet 2023 

2022/334 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Tjörns kommun har skrivit avtal med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN), genom Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Avtalet är ett samverkansavtal avseende 
gemensamma folkhälsoinsatser i Tjörns kommun under perioden 
2021-2024. 

Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska ha en politisk 
styrning och bedrivas strategiskt, vilket möjliggörs genom ett 
lokalt råd för folkhälsofrågorna. I Tjörns kommun går det under 
benämningen Rådet för hälsa och social hållbarhet. Från och med 
2023 ersätts rådet med en kommunövergripande referensgrupp. 
Verksamhetsplanen ska tillställas kommunstyrelsen för 
kännedom.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet i Tjörns kommun 
2023 
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