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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rikard Larsson (S) 
Benny Halldin (S), ersätter Rosalie Sanyang (S) 
Gert Kjellberg (TP), ej § 145 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Magnus Gullbrandsson (TP), ersätter Gert Kjellberg (TP) § 145 
Björn Möller (-) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Rolf Persson (M) fd (KD) 
Erling Alsin (-) fd (V) 
Anette Johannessen (S) 
Jeanette Lagervall (V) 
 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef §§ 142-144 
Lene Larsson, miljöchef §§ 142-144 
Anna Aldegren, näringslivsstrateg §§ 142-144 
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB § 148
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§ 142 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143 

Samrådsyttrande vid avgränsningssamråd angående 
etablering av vindkraftsparken Poseidon 

2021/181 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Yttra sig i enlighet med samhällsbyggnads förslag till 
samrådsyttring samt med de tillägg som kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår, enligt tjänsteutlåtande 2021-06-14. 

2. Tjörns kommun initierar ett samordnat arbete med övriga 
kustkommuner med avsikt att vindkraftsparkerna av denna 
omfattning ej ska byggas. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 
Benny Halldin (S), Rikard Larsson (S), Tanja Siladji Dahne (MP) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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

Sammanfattning 
Tjörns kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför 
etablering av vindpark Poseidon. I ett avgränsningssamråd ska 
frågor om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning 
behandlas. Det vill säga miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig själv eller till följd av yttre 
händelser.  

Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark 
Poseidon till havs inom Sveriges ekonomiska zon i södra delen av 
Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 5,5 TWh el 
per år.  

Projektområdet för vindpark Poseidon är uppdelat i två 
delområden, Nord och Syd. Det norra området är drygt 161 
kvadratkilometer stort och det södra området är ca 35 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kvadratkilometer stort. Vindparken planeras att bestå av 61 - 94 
vindkraftverk med en totalhöjd på 260-340 meter. 

Vindkraftsparken är en av två planerade parker i Västerhavet, 
som båda är placerade så att de påverkar Tjörns kommuns kust 
genom sin placering och utformning. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 187/2021-06-09 

Samverkan 
Det förslag till samrådsyttrande som samhällsbyggnad har tagit 
fram har skett i samverkan med miljöchef, översiktsplanerare och 
kommunens näringslivsstrateg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-14 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt underlag 
Samrådshandlingar för Poseidons vindkraftspark 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Björn Möller (-) fd (M), 
George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägg att Tjörns kommun 
initierar ett samordnat arbete med övriga kustkommuner med 
avsikt att vindkraftsparkerna av denna omfattning ej ska byggas. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 
etablering av vindkraftsverk. 

Rikard Larsson (S) och Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen 
ska besluta att: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till havsbaserad vindkraft 
som ett välkommet tillskott till den nationella elförsörjningen och 
yrkar därför att vi ställer oss positiva till samrådsförslag kring 
vindpark Poseidon. Vi tror att detta kan få mycket gynnsamma 
effekter för natur, djurliv och klimat. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Rikard Larssons (S) förslag med hänvisning till att: 

”Miljöpartiet ställer sig i huvudsak positivt till etablering av 
havsbaserad vindkraft.  

Skalan som det ser ut nu med runt 300 vindkraftverk måste dock 
utredas utifrån olika perspektiv. 

Viktigt att de båda vindkraftparkerna (Zephyr och Hexicon) 
provas tillsammans så att man får en bild över den totala 
påverkan som den samlade effekten av alla vindkraftverk kan få 
på olika marina organismer, fåglar, fladdermöss, insekter och 
andra migrerande djur. 

Trycket på fisk och skaldjur som fiskas för humankonsumtion kan 
minskas och det är positivt då flera av bestånden är ansträngda av 
hårt fiske och det behövs fredade områden för att minska 
fisketrycket. Det finns dessutom ett stort marint skyddat område 
på Danska sidan av gränsen och med dessa vindkraftparker skulle 
områdena öka och vara mer sammanhängande. Sverige behöver 
också ”dra sitt strå till stacken” för att minska trycket på de olika 
bestånden av fisk och skaldjur. 

Utredningar måste göras grundligt vilken påverkan som kan 
förväntas på marina fåglar och migrerande fåglar. Även andra 
migrerande organismer som fladdermöss och insekter måste 
utredas i MKB. Enligt ornitologer kan örnar drabbas då de gärna 
använder vindarna som även vindkraftverken vill utnyttja. Men 
även andra fåglar bör kunna ta skada av så många vindkraftverk 
och det är mycket viktigt att frågan utreds. 

Riskanalys för vad som kan ske vid haverier, exempelvis om ett 
vindkraftverk sliter sig och driver in mot kusten eller sjunker till 
botten. Även vilka material som kraftverken är tillverkade av och 
hur de är återvinningsbara när livslängden är slut. 

Argumenten om att vindkraftverken påverkar kustens 
attraktivitet som besöksmål för turism och kulturmiljön är brett 
och framförs av många. Men om vi ska kunna lösa klimatfrågan 
och dessutom kunna fortsätta leva som vi är vana vid och 
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samtidigt bli fler som bor och verkar längs kusten måste vi ha ren 
energi” 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med 
fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Rikard Larssons (S) med fleras förslag mot Martin 
Johanssons (-) fd (SD) förslag. Rikard Larssons (S) med fleras förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rikard Larssons (S) med fleras förslag. 

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

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson (S), Benny Halldin 
(S). 

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

6 avstår, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), 
George Strömbom (C), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 

Rikard Larssons (S) med fleras förslag väljs till motförslag i 
huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) med fleras huvudförslag mot 
Rikard Larssons (S) med fleras motförslag. 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 Rikard Larssons (S) med fleras förslag. 
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Omröstningsresultat 
7 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) fd (M). 

3 Nej-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson (S), Benny 
Halldin (S). 

1 avstår, Martin Johansson (-) fd (SD). 

Lars Carlssons (M) med flera förslag väljs. 

Beslutsgång 4 
Ordförande frågar om Gert Kjellbergs (TP) tilläggsförslag ska bifallas 
eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Zephyr Vind AB via info@zephyrvind.se, ämne ”Tjörns kommun 
yttrande Poseidon” 

Protokollsanteckning 
Jeanette Lagervall (V) anmäler protokollsanteckning enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet stödjer förvaltningens förslag till beslut.” 

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

”Påverkan på landskapsbilden blir påtaglig sett till att näst intill hela 
Tjörns havshorisont kommer att upptas av vindkraftsverk. Tjörns 
kommuns identitet utgår i stor grad idag ifrån en havsnära tillvaro och 
en orörd havsmiljö. Som exempel kan nämnas att Bohuskusten har 
blivit utsedd till världens sjunde vackraste vildmark av CNN, mycket 
tack vare den orörda naturen. De planerade vindkraftparkerna innebär 
därför en grov inskränkning på kommunens möjlighet att erbjuda såväl 
boende som besökare det som tidigare har utgjort kommunens stora 
attraktionskraft. Utbyggnaden innebär även en negativ inverkan på 
människors möjlighet att idka friluftsliv i en orörd natur, vilket förfular 
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landskapet, stör fågel. fisk- och insektsliv och innebär stora olägenheter 
för dem som bor vid och besöker kustbandet. 

Påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön för Bohuslän blir allt för 
stor.”
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§ 144 

Samrådsyttrande vid avgränsningssamråd angående 
etablering av vindkraftsparken Mareld 

2021/181 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Yttra sig i enlighet med samhällsbyggnads förslag till 
samrådsyttring samt med de tillägg som kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår, enligt tjänsteutlåtande 2021-06-14. 

2. Tjörns kommun initierar ett samordnat arbete med övriga 
kustkommuner med avsikt att vindkraftsparkerna av denna 
omfattning ej ska byggas. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 
Benny Halldin (S), Rikard Larsson (S), Tanja Siladji Dahne (MP) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

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

Sammanfattning 
Tjörns kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför 
etablering av vindpark Mareld. I ett avgränsningssamråd ska 
frågor om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning 
behandlas. Det vill säga miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig själv eller till följd av yttre 
händelser.  

Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga 
vindkraftsparken Mareld i Västerhavet, i Sveriges ekonomiska 
zon, mellan fastlandet vid Lysekil och Skagen/Danmark. Parkens 
avstånd till svenska fastlandet är cirka 35 km. Vindkraftsparken 
Mareld planeras att ha drygt 200 verk med en maximal höj av 350 
meter samt 330 meter i diameter på rotorbladen. Verken kommer 
att vara förankrade via flytande fundament och producera cirka 12 
TWh/år. 
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Vindkraftsparken är en av två planerade parker i Västerhavet, 
som båda är placerade så att de påverkar Tjörns kommuns kust 
genom sin placering och utformning. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden § 188/2021-06-09 

Samverkan 
Det förslag till samrådsyttrande som samhällsbyggnad har tagit 
fram har skett i samverkan med miljöchef, översiktsplanerare och 
kommunens näringslivsstrateg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-14 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt underlag 
Samrådshandlingar för Marelds vindkraftspark 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Björn Möller (-) fd (M), 
George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägg att Tjörns kommun 
initierar ett samordnat arbete med övriga kustkommuner med 
avsikt att vindkraftsparkerna av denna omfattning ej ska byggas. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 
etablering av vindkraftsverk. 

Rikard Larsson (S) och Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen 
ska besluta att: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till havsbaserad vindkraft 
som ett välkommet tillskott till den nationella elförsörjningen och 
yrkar därför att vi ställer oss positiva till samrådsförslag kring 
vindpark Poseidon. Vi tror att detta kan få mycket gynnsamma 
effekter för natur, djurliv och klimat. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Rikard Larssons (S) förslag med hänvisning till att: 
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”Miljöpartiet ställer sig i huvudsak positivt till etablering av 
havsbaserad vindkraft.  

Skalan som det ser ut nu med runt 300 vindkraftverk måste dock 
utredas utifrån olika perspektiv. 

Viktigt att de båda vindkraftparkerna (Zephyr och Hexicon) 
provas tillsammans så att man får en bild över den totala 
påverkan som den samlade effekten av alla vindkraftverk kan få 
på olika marina organismer, fåglar, fladdermöss, insekter och 
andra migrerande djur. 

Trycket på fisk och skaldjur som fiskas för humankonsumtion kan 
minskas och det är positivt då flera av bestånden är ansträngda av 
hårt fiske och det behövs fredade områden för att minska 
fisketrycket. Det finns dessutom ett stort marint skyddat område 
på Danska sidan av gränsen och med dessa vindkraftparker skulle 
områdena öka och vara mer sammanhängande. Sverige behöver 
också ”dra sitt strå till stacken” för att minska trycket på de olika 
bestånden av fisk och skaldjur. 

Utredningar måste göras grundligt vilken påverkan som kan 
förväntas på marina fåglar och migrerande fåglar. Även andra 
migrerande organismer som fladdermöss och insekter måste 
utredas i MKB. Enligt ornitologer kan örnar drabbas då de gärna 
använder vindarna som även vindkraftverken vill utnyttja. Men 
även andra fåglar bör kunna ta skada av så många vindkraftverk 
och det är mycket viktigt att frågan utreds. 

Riskanalys för vad som kan ske vid haverier, exempelvis om ett 
vindkraftverk sliter sig och driver in mot kusten eller sjunker till 
botten. Även vilka material som kraftverken är tillverkade av och 
hur de är återvinningsbara när livslängden är slut. 

Argumenten om att vindkraftverken påverkar kustens 
attraktivitet som besöksmål för turism och kulturmiljön är brett 
och framförs av många. Men om vi ska kunna lösa klimatfrågan 
och dessutom kunna fortsätta leva som vi är vana vid och 
samtidigt bli fler som bor och verkar längs kusten måste vi ha ren 
energi” 
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Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med 
fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Rikard Larssons (S) med fleras förslag mot Martin 
Johanssons (-) fd (SD) förslag. Rikard Larssons (S) med fleras förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rikard Larssons (S) med fleras förslag. 

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

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson (S), Benny Halldin 
(S). 

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

6 avstår, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), 
George Strömbom (C), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 

Rikard Larssons (S) med fleras förslag väljs till motförslag i 
huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) med fleras huvudförslag mot 
Rikard Larssons (S) med fleras motförslag. 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 Rikard Larssons (S) med fleras förslag. 
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Omröstningsresultat 
7 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (-) fd (M). 

3 Nej-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson (S), Benny 
Halldin (S). 

1 avstår, Martin Johansson (-) fd (SD). 

Lars Carlssons (M) med flera förslag väljs. 

Beslutsgång 4 
Ordförande frågar om Gert Kjellbergs (TP) tilläggsförslag ska bifallas 
eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Hexicon via mareld@hexicon.eu, ämne ”Yttrande Mareld S1” 

Protokollsanteckning 
Jeanette Lagervall (V) anmäler protokollsanteckning enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet stödjer förvaltningens förslag till beslut.” 

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

”Påverkan på landskapsbilden blir påtaglig sett till att näst intill hela 
Tjörns havshorisont kommer att upptas av vindkraftsverk. Tjörns 
kommuns identitet utgår i stor grad idag ifrån en havsnära tillvaro och 
en orörd havsmiljö. Som exempel kan nämnas att Bohuskusten har 
blivit utsedd till världens sjunde vackraste vildmark av CNN, mycket 
tack vare den orörda naturen. De planerade vindkraftparkerna innebär 
därför en grov inskränkning på kommunens möjlighet att erbjuda såväl 
boende som besökare det som tidigare har utgjort kommunens stora 
attraktionskraft. Utbyggnaden innebär även en negativ inverkan på 
människors möjlighet att idka friluftsliv i en orörd natur, vilket förfular 
landskapet, stör fågel. fisk- och insektsliv och innebär stora olägenheter 
för dem som bor vid och besöker kustbandet. 
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Påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön för Bohuslän blir allt för 
stor.” 
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§ 145 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 6761-
21 

2021/46 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Kommunen yttrar sig till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 
nr 6761-21 enligt förslag daterat 2021-06-21, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad. 

Jäv 
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2021 § 111 att bifalla 
motion med förslag att utreda och föreslå lämplig organisering av 
ett Agenda 2030-organ som ska ha mandat att arbeta 
koncernövergripande. 

Beslutet har överklagats av Gert Kjellberg med yrkande att 
förvaltningsrätten ska upphäva beslutet samt att domstolen ska 
förordna att beslutet tillsvidare inte ska gälla (inhibition).  

Kommunen har tidigare yttrat sig över klagandens yrkande om 
inhibition och förvaltningsrätten har i beslut den 9 juni 2021 
avslagit yrkandet.  

Förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att yttra sig över 
klagandens talan i sak.   

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där det 
framgår att kommunen motsätter sig klagandens yrkande och där 
det i övrigt hänvisas till vad som anförts i tidigare yttrande.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig till 
förvaltningsrätten enligt upprättat förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 111 
Kommunstyrelsen 2021-06-08 (ordförandebeslut) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-14 
Förslag till yttrande daterat 2021-06-21, bilaga 1 
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg 2021-06-14 , 
bilaga 2 
Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg, bilaga 3 
Kommunens yttrande i fråga om inhibition, bilaga 4 
Tidigare föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg 2021-06-
04, bilaga 5 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M), Lars Carlsson (M), Tanja Siladji Dahne (MP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146 

Anmälan av delegationsbeslut 

2021/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
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: 

Kommundirektör 

2021.1678 Fullmakt att företräda kommunen gällande Rönnängs Brygga 
samfällighetsförening 

2021.1710 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom området 
allmänt 

2021.1728 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för 
foodtruck, Skärhamn A320.300/2021 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2021.1808 Fullmakt för näringsidkare för uthämtning av 
postförsändelser 

2021.1865 Avtal avser Digframe för 
informationssäkerhetshantering/GDPR och Digital Förvaltning 

Tf mark- och exploateringschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021.1645 Beslut gällande återtagande av uppsägning av 
dispositionsrätt 

2021.1702 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Skår 

2021.1707 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Bäckevik
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2021/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av bolagsprotokoll. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
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 

Styrelsemöte 2021-05-27 

SOLTAK AB 

Styrelsemöte 2021-05-12 

Årsstämma 2021-05-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148 

Begäran av redogörelse från Tjörns Bostads AB om 
kostnader för utredning skolenheter 

2021/199 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har till kommunstyrelsen inkommit med en 
skrivelse avseende redogörelse från Tjörns Bostads AB om kostnader 
för utredningen av skolenheter. VD Solbritt Törnqvist informerar att 
bolaget inte aktiverat några pengar relaterat till detta, i avsaknad av 
beställning till bolaget. 
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