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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-10
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Utses att justera
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Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

____________________________________________________________
Johan Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10

Beslutande

Martin Johansen (L)
Inga-Lill Hast (L), § 14
Bo Bertelsen (M), ej § 14
Magne Hallberg (KD)
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Benny Andersson (S)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S), §§ 5, 14
Benny Halldin (S), § 14
Gert Kjellberg (TP), ej §§ 1-2, 14
Cyril Esbjörnsson (TP), ej § 14
Magnus Gullbrandsson (TP), §§ 1-2, ej § 14
Björn Möller (-) fd (M), ej § 5
Martin Johansson (SD)

Övriga närvarande

Rolf Persson (KD), §§ 1-8
Erling Alsin (V)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§1

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar:
Tillägg:
-

Justerandes sign

Val av politisk representant i KIMO (Kommunernas internationella
miljöorganisation)
Fråga väckt i arvodesberedningen av Benny Halldin (S) avseende obalans i
arvodering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§2

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och
Cyril Esbjörnsson (TP ) om köp av Långekärrskolans lokaler av
Tjörns Bostads AB
2017/599
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fortsatt utreda den sakliga
grunden för avslag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-11-15, § 188.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB:
Motionens innehåll
”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn.
Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på
Tjörn.
Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full
rådighet över skollokalerna.
Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande.
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen.
Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd.
Vi föreslår fullmäktige att besluta:
Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna
överta ägandet av skolan i Långekärr.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd.
Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till
fullmäktige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att
kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 237 den 13 december 2018,
Kommunfullmäktige, § 188 den 15 november 2018,
Kommunstyrelsen, § 149 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 20 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 151 den 23 augusti 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018,
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018,
Motion den 3 oktober 2017,
Svar på motion den 20 februari 2018.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:11 – 15:20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
-

Majoriteten kommer att ta initiativ till en översyn av hemvisten för samtliga
förvaltningsfastigheter, inklusive Långekärrs skola. Med det anses motionen
besvarad.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att fortsatt utreda den sakliga grunden för avslag i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2018-11-15, § 188.
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 Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George
Strömbom (C).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Magnus Gullbrandsson
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
2 avstår, Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
Benny Anderssons (S) förslag väljs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§3

Likvidation av bolaget Västfem AB samt donation av kvarvarande
kapital till Fiskbranschens Riksförbund
2017/263
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
1.
2.
3.
4.

Tjörns kommun stöder påbörjad avveckling och likvidation av bolaget Västfem
AB.
Tjörns kommun förordar att likvidation genomförs vid enligt gällande
regelverk, förslagsvis vid nästkommande bolagstämma.
Tjörns kommuns beslutar att vid likvidation lyfta sin andel av kvarvarande
kapital.
Lyft kapital från genomförd likvidation av Västfem AB skall användas till att
stödja lokala initiativ som främjar fiskenäringen i kommunen.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn
Sammanfattning
2001 beslutade Tjörns kommun att gå in i utvecklingsbolaget Västfem AB med en
ägarandel om 25,5 procent (510 aktier), totalt 402 900 kr. Målet med kommunens
ägande var ”att aktivt medverka till att utveckla det specifikt marint
livsmedelsinriktade näringslivet på Klädesholmen och i kommunen”. Förutom
kommunen, ägs företaget sedan juni 2001 av 14 olika företag i fiskenäringen.
På bolagstämman i våras föreslogs bolaget avvecklas genom likvidation på grund
av bristande intresse från delägarna samt att kvarvarande medel doneras till
Fiskbranschens Riksförbund med syfte att användas för främjandet av
sillkonsumtion.
En frivillig likvidation kan beslutas av bolagstämman under förutsättning att vissa
krav uppfylls. Dessa har till fullo ej följts fullt ut. Däremot finns inget egenintresse
från kommunen att fortsätta företagets verksamhet om näringen inte finner det
intressant att fortsätta. Därför föreslås att Tjörns kommun stödjer fortsatt arbete för
avveckling enligt gällande regelverk men att vi motsätter oss donationen av
kvarvarande medel då syfte med Tjörns ägarandel är att stödja fiskenäringen i
kommunen i allmänhet och på Klädesholmen i synnerhet. Genom att lyfta vår
ägarandel att vi säkerställa att så sker med innevarande medel.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 238 den 12 december 2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-12-05
Protokoll från Västfem AB bolagstämma 2018-06-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§4

Revidering av valnämndens reglemente
2018/226
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valnämndens reglemente
revideras så att samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige också
ska vara representerade i valnämnden.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Efter beslut i en motion om valnämndens sammansättning beslutades att de partier
som är representerade i kommunfullmäktige också ska vara representerade i
valnämnden. Som en konsekvens av det beslutet behöver valnämndens reglemente
revideras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 239 den 12 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-11-30
Valnämndens reglemente.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§5

Återremitterat ärende: Entledigande av styrelseledamot tillika
ordförande i Tjörns Hamnar AB
2018/479
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet utan vidare åtgärder.
Sammanfattning
Moderaterna har tidigare initierat ett ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott
avseende entledigande av styrelseledamot tillika ordförande Björn Möller (-) fd (M)
i Tjörns Hamnar AB. I samband med kommunstyrelsens behandling av frågan har
Moderaterna dragit tillbaka sin begäran om entledigande.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 204 den 13 december 2018,
Kommunstyrelsen, § 186 den 29 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 216 den 15 november 2018.
Beslutsunderlag
Yttrande från Tjörns Hamnar ABs styrelse i fråga om entledigande av
styrelseledamot tillika ordförande i Tjörns Hamnar AB.
Jäv
Björn Möller (-) fd (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:51 – 15:58.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att ärendet ska avslutas utan vidare åtgärder.
Gert Kjellberg (TP) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla Bo Bertelsens (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§6

Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan med
anledning av kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskotts upphörande
2018/486
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad dokumenthanteringsplan med
arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning har reviderats
med anledning av att Samhällsbyggnadsnämnden blir en egen nämnd samt att
räddningstjänsten övergått till förbund.
Enligt lag (TF, OSL kap 5 § 1-2, Arkivlagen § 5) skall allmänna handlingar hållas
ordnade så att de snabbt kan återsökas. I Tjörns kommun sker detta genom
diarieföring. Handlingar som innehåller uppgifter som skyddas av sekretess har ett
absolut registreringskrav. Inom samtliga avdelningar förekommer handlingar som
diarieförs. Alla diarieförda handlingar behandlas på samma sätt och tas därför upp
kollektivt i den verksamhetsgemensamma delen av planen. Diarieförda handlingar
bevaras som regel men även här finns undantag vilka framgår av
dokumenthanteringsplanen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 13 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-11-30
Arkivbeskrivning
Dokumenthaneringsplan
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§7

Återremitterat ärende: Revidering av riktlinjer för inköp och
upphandling
2018/65
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till revidering av riktlinjer för
inköp och upphandling.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (S) samt Björn Möller (-) fd (M) reserverar sig
skriftligt mot förslaget. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Beaktande av FN:s barnkonvention ingår i aktuellt dokument men de föreslagna
revideringarna berör inte detta område.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-01 § 173 att återemittera förslaget till
revidering av riktlinjer för inköp och upphandling. Anledningen var för att invänta
beslut i kommunfullmäktige om ny policy för inköp och upphandling.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 § 181 om en reviderad inköps- och
upphandlingspolicy. Främsta syftet med revideringen av policyn var att bättre
anpassa ambitionsnivån i policyn och i det aktuella förslaget till riktlinjer till de
befintliga resurser som finns inom förvaltningen. Revideringen av policyn innebär
att krav på systematisk och strukturerad uppföljning och återrapportering av
avvikelser från policy och riktlinjer plockats bort samt att kravet på att
upphandlingar i egen regi ska genomföras då det ger fler företag från närområdet
möjligheter att leverera varor och tjänster till kommunen, mjukades upp med
tillägget ”i den mån personella resurser finns tillgängliga inom kommunen”.
Dessa förändringar återspeglas nu i förslaget till reviderade riktlinjer. I övrigt
föreslås en rad ändringar av redaktionell karaktär på grund av lagändringar,
justering av tröskelvärden m.m.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 240 den 13 december 2018,
Kommunstyrelsen, § 173 den 1 november 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 198 den 18 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 65 den 22 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-12-05
Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2018-11-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förslaget till
redaktionella ändringarna men avslå förslaget till materiella ändringarna.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (S) samt Björn Möller (-) fd (M) reserverar sig enligt:
”I det förslag till förändringar av riktlinjer för inköp- och upphandling som fanns från
förvaltningen vill man bland annat:




Slopa ”Att genom uppföljning kartlägga uppfyllelse av mål som är beslutade i
policy”.
Slopa kravet på ”Återrapporterar genomförda direktupphandlingar till
kommunstyrelsen per tertial”
Slopa kravet under den befintliga riktlinjen i 6.2 om en ”Fastställd rutin för
uppföljning och återrapporteringen”

Kort sagt man försämrar de nuvarande riktlinjerna på ett sådant sått att man
omöjliggör en systematisk och strukturerad uppföljning av inköp- och upphandling
från Kommunstyrelsens sida.
Socialdemokraterna och Björn Möller motsätter sig samtliga dessa försämringar av
riktlinjerna för inköp- och upphandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
(S) förslag till beslut var att i enlighet med KSAU:s beslut att avvisa samtliga dessa
försämringar av riktlinjerna för inköp- och upphandling.
Vad vi däremot är öppna för är redaktionella förändringar av riktlinjerna så de
anpassas till dagens lagstiftning och nu gällande tröskelvärden.
Att (L), (M), (C), (MP), (SD) och (KD) i Kommunstyrelsen på detta sätt vill
försämra våra riktlinjer för inköp- och upphandling anser vi mycket märkligt och att
man inte inser vilka ekonomiska möjligheter som finns för Tjörns kommun att följa
de gällande riktlinjerna är ytterst beklagligt. Därför reserverar vi oss mot beslutet.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§8

Konkurrensplan för kommunstyrelsen
2018/518
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad konkurrensplan för
kommunstyrelsen.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (S) samt Björn Möller (-) fd (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Sammanfattning
I budget 2018 finns ett prioriterat mål som avser ”Konkurrensutsättning av
verksamhet”
Tjörns kommuns verksamhet ska kunna konkurrensutsättas. Tjörns kommun ska
alltid sträva efter kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av kommunen
finansierade verksamheterna.
Samtliga styrelser och nämnder ska ta fram en konkurrensplan i vilken det ska
framgå vilka avtal som ska förlängas och vilka nya konkurrensutsättningar som
skulle kunna vara aktuella.
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt förslag till konkurrensplan för
kommunstyrelsens verksamheter.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 241 den 13 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-12-06
Förslag till konkurrensplan för kommunstyrelsen
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:28 – 16:32.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), Martin Johansson (SD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut med tillägg att hela kommunstyrelsens verksamhet ska
konkurrensprövas under 2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med fleras förslag
väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) med fleras förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
3 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M).
2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP).
Bo Bertelsens (M) med fleras förslag väljs.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter tillhörande (S) samt Björn Möller (-) fd (M) reserverar sig enligt:
”I det liggande förslaget till konkurrensplan som fanns från förvaltningen listade man
ett antal verksamheter som skulle kunna vara aktuella att konkurrenspröva.
Förslaget kännetecknas av en allt för passiv och plottrig syn på hur
konkurrensprövningar skulle kunna utveckla den befintliga verksamheten.
Socialdemokraterna och Björn Möller ser inga verksamheter som idag finns under
kommunstyrelsen som inte under 2019 borde konkurrensprövas.
Med en konkurrensprövning menar vi att man förutsättningslöst skall pröva om
verksamheten skall utföras i egen regi, tillsammans med andra kommuner eller
handlas upp av externa företag.
En sådan genomlysning ger sedan det bästa beslutsunderlaget för att välja väg för hur
det framtida utförandet skall genomföras.
(S) förslag till beslut var att all verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde
skall konkurrensprövas under 2019.
Att (L), (M), (C), (MP), (SD) och (KD) i kommunstyrelsen inte inser vilka
ekonomiska möjligheter som finns för Tjörns kommun att konkurrenspröva mer
verksamhet än det som finns i det beslutade förslaget är ytterst beklagligt. Därför
reserverar vi oss mot beslutet.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§9

Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen Greta
och Per Nilssons minnesfond
2018/490
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Stiftelsen Säbygården utbetala 24 040 kronor till
deras angivna bankgiro.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut, 2011-04-14 § 98, tar kommunen emot utdelningar
från aktier och fonder från stiftelsen Greta och Per Nilssons minnesfond.
Stiftelsen Säbygården ansöker till kommunstyrelsen årligen om bidrag som
motsvarar utdelningen.
Ansökan har inkommit från Stiftelsen Säbygården om utbetalning som motsvarar
utdelning med 24 040 kronor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243 den 13 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-12-06
Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen Greta och Per Nilssons
minnesfond, 2018-11-19.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansson (SD), Rosalie Sanyang (S), Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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2019-01-10
§10

Instruktion för kommunchef
2018/488
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad instruktion för kommunchef med
följande ändringar:
1. Första stycket under 3.2 stryks.
”Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt samt rätt att göra anteckningar till
protokollet vid övriga nämnders sammanträden. Denna rätt bör utnyttjas efter
samråd med kommunstyrelsens ordförande.”
2. Ändra tredje stycket under 2.1 till följande:
”Kommunchefen ska arbeta med integritet och vara behjälplig med information
och underlag för beslut för samtliga rådande politiska grupperingar.”
3. En utvärdering av instruktionen ska göras efter sex månader.

Sammanfattning
Den nya kommunallagen som har trätt i kraft den 1 januari 2018 föreskriver att
kommunstyrelsen ska ta fram en instruktion för kommundirektören. Av 7 kap. 1-2
§§ kommunallagen (2017:725) framgår att styrelsen ska utse en direktör som ska ha
den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som
finns under styrelsen. Det föreskrivs att styrelsen får besluta att direktören ska ha en
annan benämning, till exempel kommunchef. Styrelsen ska fastställa en instruktion
hur kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska
också fastställa direktörens övriga uppgifter.
I betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) betonas vikten av att
samarbetet och samspelet mellan de förtroendevalda och den tjänsteman som har
den ledande ställningen bland de anställda fungerar på ett professionellt sätt. En
tydlig fördelning av arbetsuppgifterna och ett bra samarbete gynnar den kommunala
verksamheten. De förtroendevalda bestämmer vilka uppgifter som ska åläggas
tjänstemannen och ramarna för dessa uppgifter.
Av propositionen En ny kommunallag (Prop. 2016/17:171) framgår att en detaljerad
lagreglering av kommundirektörens uppgifter inte har ansetts lämplig eftersom det
kan finnas behov av lokal anpassning utifrån kommunernas olika
organisationsmodeller. Regeringen har alltså gett kommunerna utrymme att själva
bestämma utifrån sina behov.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till instruktion för kommunchefen. I förslaget
ges närmare instruktioner kring kommunchefens uppdrag avseende ledning och
utveckling, arbetsuppgifter mot de politiska organen, förvaltningen och de
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2019-01-10
kommunala bolagen samt kring externa kontakter och massmedia. I förslaget anges
också att benämningen av den direktör som avses i 7 kap 1-2 §§ kommunallagen
även fortsättningsvis ska vara kommunchef.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 13 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-12-03
Förslag till Instruktion för kommunchef 2018-12-03
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:18 – 17:24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut med följande ändringar:
1. Första stycket under 3.2 stryks.
”Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt samt rätt att göra anteckningar till
protokollet vid övriga nämnders sammanträden. Denna rätt bör utnyttjas efter
samråd med kommunstyrelsens ordförande.”
2. Ändra tredje stycket under 2.1 till följande:
”Kommunchefen ska arbeta med integritet och vara behjälplig med information
och underlag för beslut för samtliga rådande politiska grupperingar.”
3. En utvärdering av instruktionen ska göras efter sex månader.
Bo Bertelsen (M), Martin Johansson (SD), Magne Hallberg (KD), George
Strömbom (C), Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Gert
Kjellbergs (TP) förslag till beslut.
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§11

Återremitterat ärende: Delegation av beslutanderätten i
arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
2018/478
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet delegeras till
kommunchefen Ann-Britt Svedberg inom följande förvaltningar:
-

Kommunstyrelseförvaltningen

-

Barn- och utbildningsförvaltningen

-

Socialförvaltningen

-

Kultur- och fritidsförvaltningen

2. Kommunchefen Ann-Britt Svedberg äger rätt att vidaredelegera systematiska
arbetsmiljöuppgifter inom följande förvaltningar:
-

Kommunstyrelseförvaltningen

-

Barn- och utbildningsförvaltningen

-

Socialförvaltningen

-

Kultur- och fritidsförvaltningen

3. Delegation till tidigare kommunchef respektive tf kommunchef återkallas
härmed.
4. Kommunchefen skall återrapportera till Kommunstyrelsen under kvartal 1, 2019
att de nödvändiga förutsättningarna för delegationen som resurser, befogenheter,
kompetens och medvetenhet finns för sina arbetsmiljöarbetsuppgifter.
Sammanfattning
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågorna. I
kommunen innebär det att ansvaret åvilar kommunstyrelsen och den nämnd som har
underställd personal. Arbetsgivarrollen för förtroendevalda innebär att man
företräder kommunen som främste arbetsgivarföreträdare. Kommunstyrelsens
anställningsmyndighet behöver med anledning av ny kommunchef besluta om
delegation av arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet med
tillämpning för underställda förvaltningar.
För att arbetsmiljölagens (1977:1160) krav och kommunens målsättning med
arbetsmiljöarbetet ska kunna uppnås behöver det systematiska arbetsmiljöarbetet
hanteras i den löpande verksamheten av personer i förvaltningsorganisationen.
Justerandes sign
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På detta sätt är det möjligt att hantera arbetsmiljösynpunkter på verksamheten
samtidigt med exempelvis ekonomiska och organisatoriska synpunkter.
Arbetsmiljön blir då en naturlig del av den totala verksamheten och
arbetsmiljöhänsyn kan tas i samband med de beslut som fattas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 245 den 13 december 2018,
Kommunstyrelsen, § 192 den 29 november 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 219 den 15 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-10-18
Förslag till delegation av arbetsmiljöuppgifter till kommunchef.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
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§13

Gemensam fordonsadministration
2018/524
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med
utvärderingen av det tre-åriga projektet samt för att ytterligare specificera de
ekonomiska konsekvenserna samt miljövinster som man hänvisar till.
Sammanfattning
Redan 2013 startade Kungälv, Stenungsund och Tjörn gemensamma upphandlingar
för att tillgodose behovet av fordon. 2016 startade även ett 3 årigt projekt om
gemensam fordonsadministration. En utvärdering har genomförts som visar på ett
gott resultat utifrån mål och syfte med projektet. De kommuner som ingått i
projektet önskar nu driftsätta arbetsformen permanent och Lilla Edet kommun
önskar delta i samarbetet från och med 2019.
Syftet är att nå samordningsvinster och att på sikt sänka kommunens kostnader.
Genom samarbetet med en gemensam administration får man tillgång till väl
fungerande fordon, ett optimalt nyttjande av fordonsflottan, ett aktivt arbete för att
minska antalet fordon, gemensamma upphandlingar för att minska kostnader,
strävan till ökat inslag av miljövänliga fordonstyper, skadebyggande arbete samt
samordnad fordonsadministration och arbetssätt. Totalt hanterar samarbetet idag ca
550 bilar, varav ca 115 bilar i Tjörns fordonsflotta.
Kostnaden 2019 för Tjörns kommun är beräknat till ca 300 000 kr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 253 den 13 december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-12-06
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:44 – 17:47.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att
komplettera med utvärderingen av det tre-åriga projektet samt för att ytterligare
specificera de ekonomiska konsekvenserna samt miljövinster som man hänvisar till.
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§14

Återremitterat ärenden: Beslut om fortsatt arbete med Södra
hamnen, del av Nötsäter 1:311
2015/579
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Återremittera ärendet för vidare politiska diskussioner.
2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag till plankostnadsavtal.
Sammanfattning
Planens syfte är att skapa förutsättningar för att Södra hamnen ska bli en tydligare
del av Skärhamn med inslag av bostäder och med fler typer av verksamheter, nya
parkeringsmöjligheter, en drivmedelstation för fritidsbåtar och en utbyggnad av
Akvarellmuseet. En utveckling av Södra hamnen genererar också ett underlag för
fortsatt utveckling av övriga Skärhamn.
Länstyrelens nya praxis gällande strandskydd inom tidigare detaljplanelagt område,
har gjort att det kommer att krävas en Alternativutredning för att kunna gå vidare
med de verksamheter och bostäder som föreslagits på idag icke ianspråktaget
område. En alternativutredning ska visa på om den föreslagna lokaliseringen är den
enda möjliga. För att kunna gå vidare med planförslaget ska utredningen visa på att
de alternativa platserna är direkt olämpliga i jämförelse med samrådsförslaget.
Alternativutredningen samråds sedan med länsstyrelsen inför fortsatt arbete med en
utställning av detaljplanen.
Planförslaget som varit på samråd, har skapat ett stort intresse från såväl
myndigheter, sakägare som allmänhet och 137 yttranden har kommit in till
kommunen under samrådet. Synpunkterna samt utgångspunkter för fortsatt arbete
sammanfattas i bilaga ”Sammanfattning”.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände 2017-11-08 §
267 samrådshandlingarna för detaljplan Södra Hamnen, del av Nötsäter 1:311 mfl.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-10-10 § 208 att godkänna
programsamrådsredogörelsen för del av Nötsäter 1:311 mfl.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-16 § 57 att godkänna
behovsbedömningen och planprogrammet för Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2010-11-29 § 379 att godkänna
behovsbedömningen och planprogrammet för Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311.
Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2010-11-29 § 379 enligt
följande: Arbetsutskottet anser att frågan om planområdets eventuella utökning att
omfatta även pirområdet bör diskuteras i samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-05-17 § 96, att planarbete skulle
påbörjas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-06-19
Sammanfattning av synpunkter
Alternativutredning- kartunderlag
Samrådsyttrande Länsstyrelsen
Förtydligande yttrande Länsstyrelsen
Jäv
Bo Bertelsen (M), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus
Gullbrandsson (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:58 – 18:03.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för
vidare politiska diskussioner.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:
1. Att punkt sätts i förslag till beslut efter mark.
2. Att den i samrådet förslagna hotelletableringen förändras så att den kan uppfylla
relevanta krav från exploatörer, myndigheter och kommuninnevånare.
3. Att Kommunstyrelsen tydligt markerar sina avsikter att möjliggöra en
hotelletablering i Södra Hamnen.
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att göra följande
tillägg till Magne Hallbergs (KD) förslag om återremiss:
-

Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag till plankostnadsavtal.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) och Björn
Möllers (-) fd (M) förslag väljs.
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§15

Val av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 tillika
Krisledningsnämnd
2018/378
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Välja följande personer till kommunstyrelsens arbetsutskott tillika
krisledningsnämnd till och med 2022-12-31:
Ledamöter
Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Magne Hallberg (KD)
Benny Andersson (S)
Björn Möller (-) fd (M)

Ersättare
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Bo Bertelsen (M)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S)

2. Martin Johansen (L) väljs som ordförande.
3. Lars Carlsson (M) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Benny Andersson (S) väljs som 2:e vice ordförande.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska välja nytt arbetsutskott till och med 2022-12-31.
Fördelningen av platser sker enligt följande:
De ansvarstagande: 3 platser.
Tjörns framtid: 2 platser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Benny Andersson (S) avger respektive
samverkandegrupps förslag.
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§16

Val av representant till Stiftelsen Säbygården (1+1)
2018/378
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska välja två representanter till Stiftelsen Säbygården. Ärendet
ska samordnas med kultur- och fritidsnämnden, varpå ärendet bordläggs på dagens
möte.
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§17

Val av kommunal representant till nätverket Fiskekommunerna för
2019-2022
2018/378
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anders G Högmark (M) till representant i nätverket
Fiskekommunerna för mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska välja kommunal representant till nätverket
Fiskekommunerna för mandatperioden 2019-2022. Fiskekommunerna är ett nätverk
där nio kommuner, bland annat Tjörn, och Västra Götalandsregionen samverkar för
en hållbar utveckling av Bohusläns fiskerinäring.
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§18

Val av representant till projekt 8 fjordar
2018/378
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. välja Anders G Högmark (M) till representant i projektet 8 fjordar för
mandatperioden 2019-2022.
2. bordlägga val av ersättare till representant.
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.
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§19

Val av representant till Förvaltningshögskolans råd för utbildning
och forskning
2018/378
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Välja Anders G Högmark (M) till representant i Förvaltningshögskolans råd för
utbildning och forskning för mandatperioden 2019-2022.
2. Välja Ann-Britt Svedberg 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.
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§20

Anmälan av delegeringsbeslut
2019/2
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de redovisade delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
ska redovisas till Kommunstyrelsen
Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger redovisning av följande beslut:
Kommunchef
Undertecknat avtal om lägenhetsarrende,
Överenskommelse om ersättning,
Köpeavtal,
Överenskommelse om fastighetsbestämning,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om tillstånd för julmarknad i Skärhamn
(A598.733/2018),
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan från Svenska kyrkan om
penninginsamling (A602.587/2018),
Yttrande över ansökan om tillstånd till penninginsamling Stiftelsen Radiohjälpen,
Östra och
Södra Fyrbodal (A614.006/2018),
Yttrande till polismyndigheten över ansökan om förlängt tillstånd för byggställning,
Svenska Loft AB,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Avtal om köp av juridiskt stöd på GDPR-området,
Sekretessbeslut avseende upphandling av ny utloppsledning från Höviksnäs
avloppsverk,
Delegationsbeslut, organisationsförändring av mindre principiell betydelse avseende
trafik,
Förlängning av leveransavtal avseende avrop från ramavtalet SKL Kommentus
Inköpscentral AB Beläggningsarbeten 2015:2 projektnummer 102752.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut: Fortsatt medverkan i Socialt
företagande/rehabiliteringsverksamhet Växtverkstan, Billströmska Folkhögskolan för
år 2019,
Ordförandebeslut: Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål
nr 14668-18), Ansökan gällande förstärkt tillfälligt kommunstöd för
ensamkommande ungdomar,
Politisk jour, jul och nyår 2018/2019,
Ordförandebeslut - borgerlig vigselförrättare,
Ordförandebeslut: Begäran om förnyat starttillstånd för anläggande av belyst
motionsspår i Rönnäng.
Personalchef
Undertecknat dokument gällande årligt bidrag till Tjörns Kommunanställdas
Fritidsförening TKFF.
Avdelningschef kommunledningskontoret
Ansvarsfördelning bolagssekreterare och registrator Tjörns Hamnar AB,
Kostnad och fakturering bolagssekreterare och registrator Tjörns Hamnar AB,
Ansvarsfördelning bolagssekreterare och registrator Tjörns Bostads AB,
Kostnad och fakturering bolagssekreterare och registrator Tjörns Bostads AB.
Revisionens ordförande
Förlängning av avtal gällande revisionstjänster.
Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-13.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-12-05.
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§21

Anmälan av bolagsprotokoll
2019/3
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
Styrelsemöte 2018-12-20.
Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte 2018-12-12.
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2018-12-10.
Tjörns Måltids AB
Styrelsemöte 2018-12-20.
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§22

Val av politisk representant i KIMO (Kommunernas internationella
miljöorganisation)
2018/378
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anders G Högmark (M) till representant i KIMO för
mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska välja kommunal representant till KIMO (Kommunernas
internationella miljöorganisation).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-10
§23

Fråga väckt i arvodesberedningen av Benny Halldin (S) avseende
obalans i arvodering
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till arbetsutskottet för fortsatt behandling.
Sammanfattning
Benny Halldin (S) har i arvodesberedningen väckt fråga avseende obalans i
arvodering mellan majoriteten och de två uppkomna oppositionsgrupperna.
Arvodesberedningen har översänt väckt fråga till kommunstyrelsen för vidare
överväganden till grund för arvodesberedningens vidare behandling av frågan.
Beslutsunderlag
Protokoll från arvodesberedningen 2019-01-07.
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