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§ 63

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

Justerandes sign

Protokollsjustering
Aktuella domar på kommunfullmäktige
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§64

Tjörns kommuns årsredovisning 2018
2019/131
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns
kommuns årsredovisning 2018.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens verksamhet såväl som
bolagskoncernen. Tjörns kommun redovisar ett resultat på 8,1 miljoner kronor.
Jämfört med budget för 2018 är resultatförbättringen +9,8 miljoner kronor.
Kommunens investeringar var budgeterade till 111,1 miljoner kronor och utförda
investeringar blev 57,3 miljoner kronor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 62 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Tjörns kommuns årsredovisning 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign
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§65

Antagande av strategi mot våldbejakande extremism
2017/169
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategi mot
våldsbejakande extremism.
Sammanfattning
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har slagit fast att det
lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism bör utgå
från någon form av politiskt antaget strategiskt dokument och handlingsplaner som
utgå från en lägesbild och kunskap om vilka extremistiska miljöer som finns och
verkar inom kommunen.
Tjörns kommun har därför tagit fram förslag på en strategi mot våldsbejakande
extremism samt en handlingsplan med konkreta aktiviteter.
Såväl strategin som handlingsplanen mot våldsbejakande extremism för Tjörns
kommun utgår från de tre dimensioner främjande, förebyggande och förhindrande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 63 den 21 mars 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 54 den 23 mars 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 mars 2019,
Strategi mot våldsbejakande extremism.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§66

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
tillsättande av en etikkommission
2018/435
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i sin
helhet.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående tillsättande av en
etikkommission.
Motionens innehåll
”Den borgerliga majoriteten på Tjörn, ledd av det liberala kommunalrådet Martin
Johansen, har sedan maktövertagandet 2008 kantats av märkliga affärer som rullas
upp i media inom det kommunala ansvaret. I de fall som avslöjas som inte är direkt
olagliga är de i många fall etiskt tvivelaktiga med uppenbara inslag av girighet. En
av de mest kända är bytesaffären mellan framstående partikamrater och kommunen
av attraktiv tomtmark med havsutsikt mot värdelöst dike i syfte att få allmänheten
att tro på tillkomsten av en lekplats mitt i en trevägskorsning! En annan
uppmärksammad affär har varit försäljning och därmed privatisering av värdefull
kommunal mark samt omvandling av en sjöbod mitt Skärhamns hamnområde till en
sommarrestaurang.
Andra exempel på affärer som stoppats av oppositionen, tack vare att vi fått
kännedom om försöken i tid, är försöket att sälja Rönnängs Brygga och vatten till
privatperson eller när den juridiska prövningen hävt antagna beslut efter
överklaganden från kommunmedborgare, t.ex. försöket att sälja Ängeviksladan för
en krona till politikervänner i majoriteten! Bygglov har frikostigt beviljats utanför
planområde till lika goda politikervänner samtidigt som vanliga privatpersoner
nekats i grannområdet med omotiverade skäl.
Nya försök görs nu att försöka sko sig på att köpa in vattenområden för en billig
peng av politikerföreträdare, allt för att kortsiktigt gynna sig på bekostnad av
kommande generationers möjlighet av rekreativa gemensamma miljöer i vår
känsliga kommuns samhällen.
Med kunskap om att det som är sålt aldrig går att få tillbaka kräver nu
socialdemokraterna att en Etikkommission nu tillsätts med omedelbar verkan. Eller
är det möjligt att tro att det går att köpa tillbaka det som är sålt utan mycket dyra
återköp, vad skulle t.ex. återköp av tomten under sjöboden i Skärhamns hamn kosta,
24000 kr? Knappast, eller hur ser t.ex. möjligheterna ut att byta tillbaka diket i
Rönnäng ut? Knappast troligt det heller.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det är uppenbart att det finns stort behov av att diskutera och tänka igenom våra
etiska ställningstagande och värderingar om hur vår kommuns framtid bör värnas.
Socialdemokraterna har länge påtalat behovet av besinning i dessa frågor. Den
Etikkommission som vi nu efterlyser ska ha som uppgift att organisera en
kommunal dialog om värderingsfrågor och på detta sätt lyfta upp det ovärderliga
samtalet inför kloka framtidsbeslut, inte efter votering. Tjörns kommun har antagit
en metod kallad ”Culture Planning” för samhällsplanering med medborgare. Den
bygger på att man ska ”Fånga Platsens Själ”. Vilken själ anser
Kommunfullmäktige att Tjörn ska ha in i framtiden? Den privatiserade eller den
tillgängliga? Det är dags nu att sätta ord till handling, verkställ ”Culture Planning
metoden” som den verkliga metoden med alla partiers lika värde om att få bli hörda
om samhällsplanering i samförstånd med medborgarna. Där kan vägledande
värderingar för vårt samhälle och det dagliga livet lyftas på ett etiskt, demokratiskt
framåtsyftande sätt.
Till dess att Etikkommissionen hunnit träda i kraft ska alla pågående och
kommande utförsäljningar av kommunalt vatten och mark stoppas, detta gäller även
de tillgångar av mark och vatten som finns inom de helägda kommunala bolagen.
Med beskriven bakgrund yrkar vi:
Att: Kommunfullmäktige tillsätter en Etikkommission bestående av
kommunfullmäktiges samtliga partier
Att: De pågående och kommande utförsäljningarna stoppas till dess att den
planerade Etikkommissionen antagit nya etiska regler för hur utförsäljning av
kommunmedborgarnas gemensamma intressen ska värnas för framtiden.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 52 den 21 mars 2019,
Kommunfullmäktige, § 163 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 februari 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att
komplettera med politiskt svar för att möjliggöra debatt i kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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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, Niklas Emilsson (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Magne
Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.

Justerandes sign
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§67

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP)
om utredning av kostnader för processvattenhantering från
fiskberedningsindustrin och justering av kostnader för
processvattenhanteringen
2018/396
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Eventuella taxejusteringar gällande fiskeberedningsindustrin hanteras inom
uppdraget att göra en större översyn av VA-taxan.
2. Motionen är besvarad.
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
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om att
utreda kostnaderna för processvattenhantering från fiskberedningsindustrin och
justering av kostnader för processvattenhanteringen.
Motionens innehåll
”Det nya reningsverket i Rönnäng har kostat stora summor att anlägga.
En stor del av reningsverkets kapacitet går åt till att ta emot processvatten från
fiskeberednings industrin. I nuläget belastar Klädesholmen Seafood AB
reningsverket kraftigt och flera viten har utgått till företaget.
Betydande investeringar har gjorts för att kunna ta emot processvattnet i det nya
reningsverket.
Det kan inte vara meningen att övriga VA kollektivet skall bära dessa betydande
kostnader från processvatten hanteringen.
Enligt lag skall självkostnadsprincipen gälla vilket innebär att Klädesholmen
Seafood AB skall betala för sig fullt ut.
Inga taxejusteringar eller undersökningar vad processvattenhanteringen kostar VA
kollektivet har gjort sedan taxan infördes år 2015. Samtidigt har kommunen beslutat
att höja taxan för det övriga VA kollektivet.

Justerandes sign
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Vi föreslår fullmäktige att besluta om:
1: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för
processvattenhanteringen från fiskberedningsindustrin och att nämnden sedan
föreslår fullmäktige att justera taxor för processvatten hanteringen.”
Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-02-13 yttrat sig enligt nedan:
”Den taxa som är överenskommen med Klädesholmen Seafood skapades innan
Ängholmens utbyggnadsprojekt var klart. Taxan bygger på antagandet om en lägre
investeringskostnad för ombyggnaden och bör räknas upp utifrån faktiska siffror.
Det är helt klart så att VA-kollektivet ska bära alla de kostnader som uppstår inom
verksamheten till självkostnadspris. För särtaxan mot fiskberedningsindustrin gäller
samma sak.
VA-verksamheten kommer att förorda taxejustering gällande
fiskberedningsindustrin och denna uppräkning hanteras inom uppdraget att göra en
större översyn av taxan för VA under våren.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 53 den 21 mars 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 39 den 13 februari 2019,
Kommunfullmäktige, § 152 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2019,
Motion den 27 september 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) och Martin
Johanssons (SD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) och Martin Johanssons (SD) förslag.
Nej-röst för Cyril Esbjörnssons (TP) förslag.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Niklas Emilsson (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Magne
Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Magne Hallbergs (KD) och Martin Johanssons (SD) förslag väljs.

Justerandes sign
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§68

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter om att bygga
en gång- och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik
2018/433
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Prioritering av sträckor för gång- och cykelvägar hanteras inom ramen för
arbetet med Trafikstrategin.
2. Motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har positiv betydelse för barn och unga och
deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om att bygga en gång- och
cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik.
Motionens innehåll
”Bakgrund
Under 1990 talet tog Tjörns kommun steg framåt i förverkligande av våra första
gång och cykelvägar, tex mellan Skärhamn och Kållekärr. De senaste åren har
satsningen helt stannat av. Löften inför förra valet var att det skulle byggas en GCväg längs väg 160. Det löftet har brutits med olika bortförklaringar.
GC-vägar är även ett komplement för de bristfälliga kollektivtrafikturer som
trafikerar kommunen. Detta både för vuxna men även för många av våra barn som
behöver förflytta sig säkert och tryggt. Det gäller i synnerhet vägen mellan Kuballe
och Bäckevik. Vägen är smal med mycket trafik samtidigt som barn ska cykla stor
del av året i mörker till och från skolan i Rönnäng.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna
-

Att kommunstyrelsen tar initiativ för att en GC-väg byggs mellan Kuballe och
Bäckevik.”

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-02-13 yttrat sig enligt följande:
”Väg 718 är regional väg med Trafikverket som väghållare. Det innebär att Tjörns
kommun inte själva har beslutanderätt för åtgärder som exempelvis utbyggnad av
gång- och cykelväg längs med dessa vägar. Tidigare har kommuner getts större
möjligheter till att själva finansiera och bygga ut gc-vägar längs med Trafikverkets
vägar, något som under de senaste åren har ändrats.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Trafikverket hänvisar numera kommunerna till den ”cykelpott” som finns inom den
regionala infrastrukturplanen för utbyggnad av nya gc-vägar längs med sina vägar.
Cykelpotten innebär att alla kommuner inom Västra Götalandsregionen vart fjärde
år får möjlighet att föreslå och ansöka om lämpliga sträckor längs det regionala
vägnätet, och om ansökan beviljas krävs det att kommunen bidrar med minst 50 %
medfinansiering.
Vid utlysandet av cykelpotten år 2016 fanns tillgängliga medel om ca 270 mkr som
skulle fördelas mellan gc-vägprojekt från 49 ansökande kommuner inom VGR,
alltså ca 5,5 mkr per kommun. Medlen prioriteras dessutom utifrån regionala
kriterier, så det finns ingen garanti för att de projekt som kommunen ansöker om
blir tilldelade medel.
Tjörns kommun fick vid ansökan år 2016 beviljade medel för två sträckor, längs
väg 721 vid Utäng i Skärhamn (100 % finansiering av Tjörns kommun) och längs
väg 160 mellan Myggenäs Centrum och Sörbyvägen (50 % finansiering av Tjörns
kommun). Just nu pågår arbetet med vägplan för dessa två sträckor, och planerad
byggstart för projekten är år 2020. Utbyggnad av gc-väg längs väg 718 mellan
Kuballe och Bäckevik finns inte med i investeringsbudget för de kommande åren.
Aktuell sträcka är dock utpekad som prioriterad sträcka för utbyggnad av gc-väg i
Tjörns kommuns Översiktsplan.
Förvaltningen arbetar med en Trafikstrategi där gc-vägar är en stor och viktig fråga.
Behovet av gc-vägar är stort, och med begränsade resurser innebär det att
prioriteringar måste göras. Inom arbetet med Trafikstrategin kommer en översyn att
göras av vilka prioriterade sträckor som ska sökas delfinansiering för vid nästa
utlysning av regionens cykelpott.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 54 den 21 mars 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 43 den 13 februari 2019,
Kommunfullmäktige, § 159 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Tjänsteutlåtande den 7 februari 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att GC-väg längs
väg 718 mellan Kuballe och Bäckevik ska läggas in i investeringsbudgeten för de
kommande åren. GC-vägen är just utpekad som prioriterad sträcka för utbyggnad i
Tjörns kommuns översiktsplan. Förvaltningen ska med Trafikverket som är
väghållare tillsammans finansiera arbetet som en prioriterad sträcka.

Justerandes sign
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Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.

Justerandes sign
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§69

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående att
bygga gång- och cykelvägar på östra Tjörn
2018/431
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Prioritering av sträckor för gång- och cykelvägar hanteras inom ramen för
arbetet med Trafikstrategin.
2. Motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har positiv betydelse för barn och unga och
deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående att bygga gångoch cykelvägar på östra Tjörn.
Motionens innehåll
”Bakgrund
I väntan på var framtidens idrottsplats i Valla skulle vara belägen har det också
blivit ett stopp på planer kring bättre förbindelser till idrottsplatsen från tätorterna i
Myggenäs/Almösund och Höviksnäs. Under en tid fanns planer på att flytta
idrottsplatsen närmare högstadieskolan i Häggvall. Nu synes dessa planer definitivt
vara avfärdade då både en kostsam konstgräsplan anlagts vid Fjälebro och ett stort
nytt klubbhus och omklädningsrum står i startgroparna för byggstart. Planerna är att
det inte bara skulle kunna vara och betjäna idrotten, utan också en samlingsplats för
andra ungdomsaktiviteter. Hur som helst, när dessa planer nu ska förverkligas
behövs säkrare vägar till och från anläggningen.
Därför föreslår vi att en gång-och cykelväg anläggs mellan Häggvallrondellen och
Sundsbyvägen vid Mjölkeviken och att elljus sätts upp mellan avfarten mot
idrottsplatsen vid Hjälteby och fram till idrottsplatsen.
I en andra etapp bygga vidare på gång- och cykelvägen från Myggenäs/Almösund
mot Orust och med en nyanlagd gång-och cykelväg möta den nya väg som just nu
byggs från Varekilsnäs mot Varekil.
Trafiksäkerhet, bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter, miljöhänsyn
och en alltmer växande cykelturism främjas av dessa byggen. Dessutom är speciellt
Justerandes sign
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gång- och cykelvägen till och från idrottsplatsen i Valla ett angeläget projekt ur
barn- och ungdomsperspektiv!
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna



Att kommun skyndsamt tar sig an projektering och byggnation av gång- och
cykelväg mellan Häggvallrondellen och Sundsby korsväg (vid Mjölkeviken)
och elbelyser vägen från Hjälteby till Fjälebrovallen
Att kommunen projekterar och förbereder en gång- och cykelväg från
Almösund mot Skåpesund.”

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-02-13 yttrat sig enligt:
”Väg 160 och väg 711 är regionala vägar med Trafikverket som väghållare. Det
innebär att Tjörns kommun inte själva har beslutanderätt för åtgärder som
exempelvis utbyggnad av gc-väg eller anläggande av belysning längs med dessa
vägar.
Tidigare har kommuner getts större möjligheter till att själva finansiera och bygga
ut gc-vägar längs med Trafikverkets vägar, något som under de senaste åren har
ändrats.
Trafikverket hänvisar numera kommunerna till den ”cykelpott” som finns inom den
regionala infrastrukturplanen för utbyggnad av nya gc-vägar längs med sina vägar.
Cykelpotten innebär att alla kommuner inom Västra Götalandsregionen vart fjärde
år får möjlighet att föreslå och ansöka om lämpliga sträckor längs det regionala
vägnätet, och om ansökan beviljas krävs det att kommunen bidrar med minst 50 %
medfinansiering.
Vid föregående ansökan till cykelpotten år 2016 fanns tillgängliga medel om ca 270
mkr som skulle fördelas mellan gc-vägprojekt från 49 ansökande kommuner inom
VGR, alltså ca 5,5 mkr per kommun. Medlen prioriteras dessutom utifrån regionala
kriterier, så det finns ingen garanti för att de projekt som kommunen ansöker om
blir tilldelade medel.
Tjörns kommun fick vid ansökan år 2016 beviljade medel för två sträckor, längs
väg 721 vid Utäng i Skärhamn (100 % finansiering av Tjörns kommun) och längs
väg 160 mellan Myggenäs Centrum och Sörbyvägen (50 % finansiering av Tjörns
kommun). Just nu pågår arbetet med vägplan för dessa två sträckor, och planerad
byggstart för dessa projekt är år 2020.
Utbyggnad av gc-väg längs väg 160 mellan Sörbyvägen – Skåpesund finns med i
investeringsbudget för kommande år. Tjörns kommuns ansökan till cykelpotten år
2016 avsåg hela sträckan Myggenäs centrum-Skåpesund, men endast den första
delsträckan blev beviljad finansiering.
Utbyggnad av gc-väg längs väg 711 mellan cirkulationsplatsen i Häggvall och
Sundsby korsväg finns inte med i investeringsbudget för de kommande åren. Delar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-04
av aktuell sträcka är utpekad som prioriterad sträcka för utbyggnad av gc-väg i
Tjörns kommuns Översiktsplan.
Förvaltningen arbetar med en Trafikstrategi där gc-vägar är en stor och viktig fråga.
Behovet av gc-vägar är stort, och med begränsade resurser innebär det att
prioriteringar måste göras. Inom arbetet med Trafikstrategin kommer en översyn att
göras av vilka prioriterade sträckor som ska sökas delfinansiering för vid nästa
utlysning av regionens cykelpott.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 55 den 21 mars 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 44 den 13 februari 2019,
Kommunfullmäktige, § 157 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Tjänsteutlåtande den 4 februari 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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§70

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter om att bygga
en gång- och cykelväg utmed väg 169 mellan rondellen i Spjärr och
Aröd
2018/429
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Prioritering av sträckor för gång- och cykelvägar hanteras inom ramen för
arbetet med Trafikstrategin.
2. Motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet har positiv betydelse för barn och unga och
deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om att bygga en gång- och
cykelväg utmed väg 169 mellan rondellen i Spjärr och Aröd.
Motionens innehåll
”Bakgrund
Under 1990 talet tog Tjörns kommun steg framåt i förverkligande av våra första
gång och cykelvägar, tex mellan Skärhamn och Kållekärr. De senaste åren har
satsningen av GC-vägar helt stannat av. Löften inför förra valet var att det skulle
byggas en GC-väg längs väg 160. Det löftet har brutits med olika bortförklaringar.
GC-vägar är även ett komplement för de bristfälliga kollektivtrafikturer som
trafikerar kommunen. Detta både för vuxna men även för många av våra barn som
behöver förflytta sig säkert och tryggt.
Avsaknad av GC-väg utmed hela väg 169 är en stor brist för kommunen. Med ovan
beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna
-

Att kommunstyrelsen tar initiativ för att en komplett GC-väg byggs utmed hela
väg 169.”

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-02-13 yttrat sig enligt:
”Väg 169 är regional väg med Trafikverket som väghållare. Det innebär att Tjörns
kommun inte själva har beslutanderätt för åtgärder som exempelvis utbyggnad av
gc-väg längs med dessa vägar. Tidigare har kommuner getts större möjligheter till
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att själva finansiera och bygga ut gc-vägar längs med Trafikverkets vägar, något
som under de senaste åren har ändrats.
Trafikverket hänvisar numera kommunerna till den ”cykelpott” som finns inom den
regionala infrastrukturplanen för utbyggnad av nya gc-vägar längs med sina vägar.
Cykelpotten innebär att alla kommuner inom Västra Götalandsregionen vart fjärde
år får möjlighet att föreslå och ansöka om lämpliga sträckor längs det regionala
vägnätet, och om ansökan beviljas krävs det att kommunen bidrar med minst 50 %
medfinansiering.
Vid föregående ansökan till cykelpotten år 2016 fanns tillgängliga medel om ca 270
mkr som skulle fördelas mellan gc-vägsprojekt från 49 ansökande kommuner inom
VGR, alltså ca 5,5 mkr per kommun. Medlen prioriteras dessutom utifrån regionala
kriterier, så det finns ingen garanti för att de projekt som kommunen ansöker om
blir tilldelade medel.
Tjörns kommun fick vid ansökan år 2016 beviljade medel för två sträckor, längs
väg 721 vid Utäng i Skärhamn (100 % finansiering av Tjörns kommun) och längs
väg 160 mellan Myggenäs Centrum och Sörbyvägen (50 % finansiering av Tjörns
kommun). Just nu pågår arbetet med vägplan för dessa två sträckor, och planerad
byggstart för dessa projekt är år 2020. Utbyggnad av gc-väg längs väg 169 mellan
cirkulationen i Vallhamn och Aröd finns inte med i investeringsbudget för de
kommande åren. Delar av aktuell sträcka är dock utpekad som prioriterad sträcka
för utbyggnad av gc-väg i Tjörns kommuns Översiktsplan.
Förvaltningen arbetar med en Trafikstrategi där gc-vägar är en stor och viktig fråga.
Behovet av gc-vägar är stort, och med begränsade resurser innebär det att
prioriteringar måste göras. Inom arbetet med Trafikstrategin kommer en översyn att
göras av vilka prioriterade sträckor som ska sökas delfinansiering för vid nästa
utlysning av regionens cykelpott.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 56 den 21 mars 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 45 den 13 februari 2019,
Kommunfullmäktige, § 155 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Tjänsteutlåtande den 7 februari 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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§71

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
framtagande av en ny Översiktsplan ur ett hållbart perspektiv
2018/430
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden att en ny översiktsplan
ska tas fram under mandatperioden.
2. Arbetet med en ny översiktsplan ska utgå ifrån kommunens framtagna vision och
präglas av långsiktig hållbar utveckling.
3. Motionen anses besvarad.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att beslutet inte kan antas få negativa
konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående framtagande av
en ny Översiktsplan ur ett hållbart perspektiv.
Motionens innehåll
”Bakgrund
Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrdokument över hur kommunen
planerar för sin framtid. Den ska aktualiseras varje ny mandatperiod.
Den nuvarande Översiktsplanen saknar perspektivet att ”Hela Tjörn ska leva, året
runt.”
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna


Att kommunstyrelsen tar initiativ att snarast starta arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan



Att inriktningen startas utifrån att Hela Tjörn ska leva, Året runt.



Att arbetet med den nya aktualiseringen av Översiktsplan har sin utgångspunkt
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.”

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-02-13 yttrat sig enligt:
”Förvaltningen bekräftar att översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för
kommunens framtidsplanering samt att översiktsplanen ska aktualitetsprövas varje
mandatperiod. Vad gäller avsaknad av perspektivet ”Hela Tjörn ska leva, året runt”
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bekräftar förvaltningen att gällande översiktsplan tar utgångspunkt i en vision
formulerad kring begreppet ”Möjligheternas ö”, vilken är i linje med den vision
som antogs politiskt 2015, efter antagandet av ÖP.
De tre yrkandepunkterna i motionen kommenteras i följande tre motsvarande
punkter:
-

Av kommunens budget för 2019, 5.1 Inriktningsmål, framgår att en ny
översiktsplan ska tas fram under mandatperioden. Förvaltningen avser att arbeta
för måluppfyllnad.

-

Arbetet med ny översiktsplan avses utgå ifrån kommunens politiskt antagna och
gällande visionsdokument.

-

Översiktsplanering görs med stöd av plan- och bygglagen och miljöbalken.
Båda dessa lagar anger i sina portalparagrafer långsiktigt hållbar utveckling som
grundläggande syfte och mål med lagstiftningen och dess tillämpning.”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 57 den 21 mars 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 49 den 13 februari 2019,
Kommunfullmäktige, § 156 den 1 november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Tjänsteutlåtande den 18 januari 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag
väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Niklas Emilsson (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Magne
Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs
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§72

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
anställning av kommunekolog för förbättrad miljöplanering
2018/428
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera att samhällsbyggnadsnämnden har initierat kontakt med grannkommuner
för att undersöka möjligheter till delad kompetens inom området.
2. Motionen anses besvarad.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte negativt påverkar barn utan snarare på sikt kan innebära en
positiv konsekvens för barns lokala miljö.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående anställning av
kommunekolog för förbättrad miljöplanering.
Motionens innehåll
”Bakgrund
I socialdemokraternas budget de senaste åren har vi tillfört extra resurser för att
förstärka kommunens miljöarbete samt kompetens. Vi tar nu ytterligare steg i den
riktning som vi anser att framtiden kräver av en modern och framsynt kommun, att
tillföra en kommunekolog.
En kommunekologs kunskaper behövs inom den kommunala framtidsplaneringen.
Det gäller förutom kompetensförstärkning av miljöarbetet främst inom
samhällsbyggnadsfrågor som behöver en ekologs kompetens för att kunna avgöra
om en strandskyddsdispens ska kunna ges eller om ett bygglov ska beviljas.
Se nedan utdrag ur Plan och Bygglagen kap 1 och 2:
1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-04

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i
dagens samhälle och för kommande generationer.
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt denna lag.
2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna
och enskilda intressen.
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i
3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden
främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i
första stycket 1–5. Lag (2013:867).
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4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna
lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt
är lämplig för ändamålet.
Även i översiktsplanearbetet som ska göras varje mandatperiod behövs en
kommunekologs kompetens. I många ärenden som har passerat är vi övertygade om
att en ekologs kompetens hade varit av godo. Privatisering av kommunens mark och
vattenområden i känsliga kommundelar är ett av många exempel där en
kommunekologs värdering är av vikt för framtiden. Detaljplaneringen i våra
hamnområden, Malagaområdet, Klädesholmen som exempel,
småbåtshamnsutbyggnad, Goviken, är andra exempel som behöver klok planering.
Även inom kommunstyrelsen finns ärenden där en ekologs unika kompetens vore
önskvärd. I en framtid med allt större problem pga. klimatförändringar och förlust
av biologisk mångfald är vi övertygade om att tillgång till denna kompetens
kommer att förstärka kommunens varumärke. Vi föreslår att ekologen placeras på
kommunstyrelseförvaltningen för att kunna användas kommunövergripande, främst
inom samhällsbyggnadsplanering.
Begreppet Sveriges lustgård förpliktar. I en lustgård är de biologiska värdena
bevarade med kunskap och aktiv medvetenhet som riktmärke för all planering. Vi är
medvetna om att en liten kommun som Tjörn kan ha svårt att tillföra en ny tjänst om
som kommunekolog på egen hand och att vi därmed anser att en tjänst som
kommunekolog med fördel kan göras i samarbete med andra kommuner. En
förfrågan om samarbete kan med fördel göras inom SOLTAKs kommuner.
Kungälvs kommun har framsynt anställt en kommunekolog med goda resultat.
Samarbete med dem skulle vara en bra start då vi ansvarar för stora delar av
Hakefjorden tillsammans.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna


Att kommunen tillför kompetensen kommunekolog till kommunstyrelsens
förvaltning.



Att kontakt tas med kommunerna inom SOLTAK, Kungälv i synnerhet, för
samarbete om en kommunekolog.”

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-02-13 yttrat sig enligt:
”Förvaltningen är positivt inställda till att se över möjligheterna att tillsätta en
kommunekolog som kan arbeta brett inom organisationen och främst inom
samhällsplanering. För att kommunen i linje med visionen ska kunna bygga en
miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling ser förvaltningen
fördelar med att tillsätta en kommunekolog.
Genom att en heltidsarbetande tjänsteman kan fokusera på omvärldsbevakning,
gällande lagstiftning, kvalitet- och verksamhetsutveckling kan det skapa ett
naturvårdsarbete som blir mer kontinuerligt och resultatrikt. Ärendeprocesserna,
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planer och program som är beroende av ekologkompetensen kan hålla hög
rättssäkerhet och kvalitet utifrån gällande lagstiftning.
För tillfället finns det god kompetens inom naturvårdsområdet på miljöavdelningen.
Naturvården ska dock samverka med övriga områden om de totala resurserna som
nämnden ansvarar för. Det medför att resurserna är begränsade och större satsningar
genom att en hel tjänst enbart kan arbeta med ekologinriktade arbetsuppgifter inte är
möjlig med dagens resurser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att söka samhällsekonomiska lösningar
för att upprätthålla och utveckla ekologkompetensen med mål att en del av en tjänst
eller en hel tjänst kommunekolog kan tillsättas inom en snar framtid. Kontakter är
tagna med grannkommuner inom SOLTAK för möjligheter till delade kompetenser
och tjänster.
Inom förvaltningen har miljömålsarbetet tagit fart med att söka bidrag till bland
annat lokala naturvårdsprojekt, vilket kan ge en del resursstöd för naturvårdsarbete
som redan är planerat för eller som kommande år kan planeras för.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 58 den 21 mars 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 57 den 13 februari 2019,
Kommunfullmäktige, § 154 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 mars 2019,
Tjänsteutlåtande den 5 februari 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD), Benny Andersson (S), Martin Johansson (SD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§73

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ändring av fullmäktiges
arbetsordning avseende enkla frågor
2019/59
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidering av fullmäktiges arbetsordning ska ske under 2019.
2. Motionen anses besvarad.
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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om ändring av fullmäktiges
arbetsordning avseende enkla frågor:
Motionens innehåll
”Majoriteten dvs. M, L, C, KD, MP samt V har utsett ett oppositionsråd tillika
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande med en person som de inom Majoriteten
känner sig politiskt bekväm med. Normalt är det oppositionen som väljer deras
representant men så har inte skett den 13 december 2018 i fullmäktige. Det finnes
skäl att ändra arbetsordningen så att även frågor kan ställas till kommunstyrelsens
2:a vice ordförande tillika oppositionsråd.
Det ter sig enligt min mening fel att kommunalrådet Martin Johansen (L) skall
behöva svara även på frågor som berör oppositionsrådet och dennes politiska arbete
inom kommunen.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktiges arbetsordning, Enkla Frågor, 33 § föreslås ändras med tillägget
nedan:
Enkla Frågor
33 § En fråga ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till
ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en
fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett nämndutskott. En fråga kan
även riktas till ett oppositionsråd.”
Kommunfullmäktiges presidium har initierat arbetet med att revidera fullmäktiges
arbetsordning, ett förfarande som sker i början av varje mandatperiod. Till
Justerandes sign
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arbetsgruppen ska samtliga partier tillsätta en representant. Den nu aktuella
motionens frågeställningar hanteras inom ramen för detta arbete.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 59 den 21 mars 2019,
Kommunfullmäktige, § 73 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Motion den 1 februari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå motionen.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) och Bo
Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M) förslag blir
huvudförslag.
Beslutsgång 2
Omröstning har begärts mellan Magnus Gullbrandssons (TP) och Martin Johanssons
(SD) förslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) förslag.
Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
4 Nej-röster, Niklas Emilsson (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), Martin
Johansson (SD).
2 avstår, Lars Carlsson (M), Tanja Siladji Dahne (MP).
Benny Anderssons (S) förslag väljs till motförslag.
Beslutsgång 3
Omröstning har begärts mellan Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M)
huvudförslag mot Benny Anderssons (S) motförslag.. Kommunstyrelsen godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
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Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Niklas Emilsson (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Magne
Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
1 avstår, Martin Johansson (SD).
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 56 § har ordförande utslagsröst vid lika
röstetal. Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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§74

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ändring av fullmäktiges
arbetsordning avseende interpellationer
2019/58
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Revidering av fullmäktiges arbetsordning ska ske under 2019.
2. Motionen anses besvarad.
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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om ändring av fullmäktiges
arbetsordning avseende interpellationer:
Motionens innehåll
”Majoriteten dvs. M, L, C, KD, MP samt V har utsett ett oppositionsråd tillika
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande med en person som de inom Majoriteten
känner sig politiskt bekväm med. Normalt är det oppositionen som väljer deras
representant men så har inte skett den 13 december 2018 i fullmäktige. Det finnes
skäl att ändra arbetsordningen så att även frågor, interpellationer kan ställas till
kommunstyrelsens 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd.
Det ter sig enligt min mening fel att kommunalrådet Martin Johansen(L) skall
behöva svara även på frågor som berör oppositionsrådet och dennes politiska arbete
inom kommunen.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktiges arbetsordning, Interpellationer, 32 § föreslås ändras med tillägget
nedan:
Interpellationer
32 § En interpellation ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till
ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en
fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett nämndutskott. En Interpellation
kan även riktas till ett oppositionsråd.”

Kommunfullmäktiges presidium har initierat arbetet med att revidera fullmäktiges
arbetsordning, ett förfarande som sker i början av varje mandatperiod. Till
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arbetsgruppen ska samtliga partier tillsätta en representant. Den nu aktuella
motionens frågeställningar hanteras inom ramen för detta arbete.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 60 den 21 mars 2019,
Kommunfullmäktige, § 70 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Motion den 1 februari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Gullbrandsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå motionen.
Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) och Bo
Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M) förslag blir
huvudförslag.
Beslutsgång 2
Omröstning har begärts mellan Magnus Gullbrandssons (TP) och Martin Johanssons
(SD) förslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Nej-röst för Martin Johanssons (SD) förslag.
Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
4 Nej-röster, Niklas Emilsson (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), Martin
Johansson (SD).
2 avstår, Lars Carlsson (M), Tanja Siladji Dahne (MP).
Benny Anderssons (S) förslag väljs till motförslag.
Beslutsgång 3
Omröstning har begärts mellan Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M)
huvudförslag mot Benny Anderssons (S) motförslag.. Kommunstyrelsen godkänner
följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
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Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Niklas Emilsson (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Magne
Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
1 avstår, Martin Johansson (SD).
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 56 § har ordförande utslagsröst vid lika
röstetal. Magne Hallbergs (KD) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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§75

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om
kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av
oppositionsrådsposten
2019/66
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats. Ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion avseende utredning om kommunala
riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten:
Motionens innehåll
”Kommunen har riktlinjer mot mutor i dessa handlingar. Eftersom oppositionsråds
posten tillika kommunstyrelsens 2:a vice ordförandeposten är behäftad med en
kraftig ersättning om 45 000:- i månaden för 80% tjänstgöring. Så kan det finnas
skäl att utreda om det kan röra sig om försök till påverkan av förtroendevalda kan
ha skett. Eftersom oppositionen inte har valt oppositionsråd så uppkommer frågor
om beroendeställningar etc.
För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det av vikt att frågan om kommunala
riktlinjer mot mutor har följts samt detta utreds av oberoende sakkunniga inom
området.
Jag föreslår fullmäktige att besluta:
1. Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en utredning
utföres av extern expertis I fråga om kommunens riktlinjer mot mutor har
tillgodosetts vid tillsättanden av oppositionsrådet.
2. Att kommunstyrelsen skyndsamt återrapporterar resultatet av en sådan
utredning.”
Förvaltningen konstaterar att några omständigheter som leder till misstanke om
mutbrott, eller ett handlande i strid med kommunens riktlinjer mot mutor, har inte
framkommit i motionen. Förvaltning föreslår därför att motionen avslås.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 61 den 21 mars 2019,
Kommunfullmäktige, § 72 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019,
Motion den 5 februari 2019.
Jäv
Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallberg (KD) och Tanja
Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Nej-röst för Cyril Esbjörnssons (TP) förslag.
Omröstningsresultat
7 Ja-röster, Niklas Emilsson (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Magne
Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Björn Möller (-) fd
(M).
4 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP).
Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
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§77

Samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 samt
rambudget 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
2019/84
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna GR:s förbundsstyrelses förslag till
samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 samt rambudget 2020 för
GR.
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
Enligt förbundsordningen för GR ska förbundsstyrelsen bereda
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende
budget för nästkommande år.
GR:s årsavgift beräknas utifrån antal kommuninvånare och uppgick under 2019 till
75,52 kr per invånare. Tjörns totala årsavgift 2019 uppgick till 1 192 460 kr är
baserad på invånarantal 31 december 2017. Nivån på årsavgiften per invånare
föreslås vara oförändrad för 2020. Utifrån SCB:s statistik som släpptes den 21:e
februari uppgick befolkningen på Tjörn per den 31/12 2018 till 15 922 invånare
vilket innebär en definitiv årsavgift för 2020 på 1 202 429 kr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 64 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 februari 2019,
Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen GR,
Förslag till samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 samt
rambudget 2020 för GR med tillhörande bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§78

Ansökan om lägenhetsarrende på del av fastigheten Koholmen 1:1,
Tjörns kommun - Klädesholmens bastuförening
2017/312
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska upprätta ett arrendeavtal avseende
bastu på del av Tjörn Koholmen 1:1 för 5 år.
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
Klädesholmens Bastuförening har kommit in med frågan om arrendeavtal med 20
års eller längre avtalslängd och vill arrendera del av Tjörns kommuns fastighet, för
att kunna bygga bastu.
Förvaltningen ser att arrendet tid ska motsvara vad som erlagts arrende för
motsvarande föreningsverksamhet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 65 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 januari 2019,
Kartbilaga, bilaga 1,
Avtal Tubbevikens Badförening, bilaga 2,
Avtal Blekets Bastuförening, bilaga 3,
Förslag av avtal, bilaga 4.
Jäv
Niklas Emilsson (L) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§79

Beslut om förlängning av tidsfrist för vite
2014/66
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå bolagets ansökan om ytterligare förlängning av
tidsfristen.
Sammanfattning
I samband med genomförandet av detaljplan Hövik 5:1 m.fl. sålde kommunen
under mars 2016 flertalet markområden till bolaget och i upprättat köpekontrakt
finns krav om byggnadsskyldighet inom en viss tidsfrist annars har kommunen rätt
att utkräva vite om 200 000 kr.
Bolaget har tidigare medgivits förlängning av tidsfristen men har ändå inte uppfyllt
byggnadsskyldigheten på fyra av de förvärvade fastigheterna.
Byggnadsskyldigheten gick ut sista juni 2018 för tre av fastigheterna och vid
årsskiftet 2018/19 för den sista. Det resulterar i ett vitesbelopp på 800 000 kr från
kommunen till bolaget.
När förvaltningen skickade skriftlig anmodan om byggnadsskyldighet inkom
bolaget med förfrågan om ytterligare förlängning av byggnadsskyldigheten till sista
juni 2020 för en fastighet och sista december 2021 för resterande 3 fastigheter.
Anledningen är att situationen på arbetsmarknaden är orolig.
Förvaltningen anser inte att kommunstyrelsen ska tillmötesgå förfrågan om förlängd
tidsfrist eftersom bolaget har ingått avtal om att uppföra byggnader inom viss tid,
dessutom redan fått förlängd tidsfrist. Vitet är en ersättning för att kommunen
förlorar pengar på det i form av förlorade skatteintäkter och att utbyggnaden av
allmän plats fördyras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 75 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 mars 2019,
Bilaga 1 - Avtal och avsteg, Tångeröd Ängen AB (Område C),
Bilaga 2 - Avtal och avsteg, Tångeröd D AB (Område D),
Bilaga 3 - Avtal och avsteg, Tångeröd E1 AB (Område E1),
Bilaga 4 - Avtal och avsteg, Tångeröd E2 AB (Område E2),
Bilaga 5 - Meddelande om byggnadsskyldighet,
Bilaga 6 - Ansökan om förlängning av tidsfrist för byggnadsskyldighet avseende
fastigheterna Hövik 5:223-5:226.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD) föreslår
att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§80

Rutin vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
2016/258
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta rutinen ”Vem som gör vad – Hot, våld och
trakasserier mot förtroendevalda”.
Sammanfattning
Målet är att förtroendevalda inte skall påverkas i sitt beslutsfattande på grund av
hot, våld eller trakasserier.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-08 därför om rutin vid hot mot
förtroendevalda. I beslutet ingick det även ett uppdrag att arbeta fram rutiner för
vem som gör vad när en förtroendevald blir utsatt för hot och våld.
Förslag på rutiner har tagits fram i dokumentet ”Vem som gör vad – Hot, våld och
trakasserier mot förtroendevalda”.
I rutinerna tydliggörs ansvarsfrågan och vem som gör vad, det ges även information
och råd till de förtroendevalda och det presenteras olika typer av handlingsplaner.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 66 den 21 mars 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 40 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 februari 2019,
Vem gör vad – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD) föreslår
att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§81

Fråga väckt i arvodesberedningen av Benny Halldin (S) avseende
obalans i arvodering
2019/25
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avslå frågan om arvodesjustering.
2. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd.
Reservation
Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Björn
Möller (-) fd (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i
paragrafen.
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.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 67 den 21 mars 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 13 den 24 januari 2019,
Kommunstyrelsen, § 23 den 10 januari 2019.
Jäv
Benny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:
1. Att kommunstyrelsens arbetsutskotts 2:e vice ordförande uppdrag ska uppgå till
100 % av heltid.
2. Att kontakter utanför kommunen med näringsliv, andra kommuner, regionen och
statliga organ hanteras av i första hand kommunstyrelsens arbetsutskotts
ordförande och 2:e vice ordförande och i andra hand av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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Björn Möller (-) fd (M), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP)
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Benny Halldins (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag
väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag.
Omröstningsresultat
7 Ja-röster, Niklas Emilsson (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Magne
Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson
(SD).
4 Nej-röster, Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson
(TP), Björn Möller (-) fd (M).
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Björn
Möller (-) fd (M) reserverar sig enligt:
”Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet i kommunfullmäktige
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Vi kan konstatera att så som de styrande grupperingen bestående av (L), (M), (C),
(KD), (MP) och (SD) valt att fördela poster och med detta arvoden mellan sig har det
uppkommit en kraftig obalans i möjligheterna att bedriva ett politiskt arbete på
likartade förutsättningar inom Tjörns kommun.
Den minoritet på 18 mandat i kommunfullmäktige som står bakom det nu gällande
budgetalternativet har tillsammans bemannat presidieposter så att man idag har 339%
samlade arvoden. Dvs 3,4 politiker som på heltid kan arbeta på kommunens
bekostnad.
(SD) som denna minoritet bildar majoritet tillsammans med och som (L), (M), (C),
(KD), (MP) valt att tillsätta som oppositionsråd har trots sina 4 mandat i
kommunfullmäktige en summa av 87% arvode. Dvs 0,9 politiker som på heltid kan
arbeta på kommunens bekostnad.
Den samlade oppositionen med (S), (TP) och ”Björn på Tjörn” som tillsammans
representerar 17 mandat i kommunfullmäktige har en summa av 37% arvode. Dvs
0,4 politiker som på heltid kan arbeta på kommunens bekostnad.
Denna obalans i arvoderingen är inget som förutsågs när arvodesberedningen
skapade sitt underlag inför de nu gällande arvodena. Att på detta sätt snedfördela de
möjligheter olika partier har att föra sin politik är ett alvarligt brott mot
grundläggande demokratiska principer och vi vänder oss starkt mot detta.
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Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna,
Björn på Tjörn och Tjörnpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande i
kommunstyrelsen.”
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§82

Utvärdering IT-verksamhet
2018/480
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Fortsatt avvakta en verksamhetsövergång till SOLTAK AB avseende ITverksamheten i sin helhet. Ett nytt ställningstagande ska göras om två år.
2. Ge uppdrag till förvaltningen att med stöd av framtagen digitaliseringsstrategi
arbeta fram en långsiktig målbild och utvecklingsplan för Tjörns IT-avdelning
som inkluderar en kartläggning av de tjänster som levereras idag och som med
fördel kan genomföras som standardtjänst av tredje part.
3. Följa utvecklingen av IT-tjänster i SOLTAK AB med ambitionen att i de tjänster
där det kan vara intressant för Tjörns kommun att delta, utifrån
samordningsvinster och kostnadsbesparingar, inleda ett fördjupat samarbete.
Sammanfattning
Tjörns kommun är delägare i bolaget SOLTAK AB som samägs med kommunerna
Kungälv, Stenungsund och Lilla Edet. De tre övriga kommunerna har 2015 flyttat
sina IT-avdelningar till SOLTAK AB. Tjörns kommun valde då att avvakta, men är
nu i behov av att göra en förnyad bedömning av hur IT-tjänster ska produceras och
levereras till kommunens verksamheter. Utgångspunkten har varit att jämföra ITleverans i egen regi kontra SOLTAK AB.
En utvärdering har gjorts med stöd av intervjuer och tillgänglig dokumentation.
Slutsatserna är att Tjörns kommun fortsatt bör bedriva sin IT-verksamhet i egen regi
samtidigt som man bör närma sig SOLTAK IT för ett fördjupat samarbete kring de
tjänster där det kan vara av intresse för Tjörns kommun att delta utifrån
samordningsvinster och kostnadsbesparingar. Tjörns kommun bör också arbeta
fram en långsiktig målbild och utvecklingsplan för din verksamhet utifrån den
framtagna digitaliseringsstrategin. Kartläggning av de tjänster som levereras idag
ska göras för att se om det finns standardiserade tjänster och service som med fördel
kan utföras av extern leverantör.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 74 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 mars 2019,
PwC Slutrapport – Utvärdering av IT-leverans inom Tjörns kommun.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§83

Återremitterat ärende: Gemensam fordonsadministration
2018/524
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun ska ingå ett samarbetsavtal om
gemensam fordonsadministration med Kungälv, Lilla Edet och Stenungssund
kommuner samt att kommunchefen ges uppdrag att verkställa beslutet.
Sammanfattning
2016 startade ett 3 årigt projekt om gemensam fordonsadministration mellan
Stenungssund, Kungälv och Tjörn kommuner.
De kommuner som ingått i projektet önskar nu driftsätta arbetsformen permanent
och Lilla Edet kommun ingår i samarbetet från och med 2019.
Syftet är att nå samordningsvinster och att på sikt sänka kommunens kostnader.
Genom samarbetet uppnås tillgång till väl fungerande fordon, optimalt nyttjande av
fordonsflottan, aktivt arbete för att minska antalet fordon, gemensamma
upphandlingar för att minska såväl kostnader som miljöpåverkan, strävan till ökat
inslag av miljövänliga fordonstyper, skadebyggande arbete samt samordnad
fordonsadministration och arbetssätt. Totalt hanterar samarbetet idag ca 550 bilar,
varav ca 111 bilar i Tjörns fordonsflotta. Kostnaden 2019 för Tjörns kommun är
beräknat till ca 300 000 kr, vilket i förhållande till de funktioner och åtaganden som
ingår i samarbetsavtalet bedöms blir lägra än om Tjörns kommun själv skulle
ombesörja motsvarande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 21 februari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10 den 24 januari 2019,
Kommunstyrelsen, § 13 den 10 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 februari 2019,
Tjänsteutlåtande den 12 december 2018.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 19:29 – 19:34.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD), Björn Möller (-) fd (M) föreslår
att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§84

Initiativärende från Martin Johansson (SD) om den offentliga
konstutsmyckningen
2019/116
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare beredning.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har initierat ett ärende om den offentliga
konstutsmyckningen.
Beslutsunderlag
Initiering av ärende den 8 mars 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:
1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-04
§85

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 enligt följande:
Kommunchef:
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för årets
Träbåtsfestival i Skärhamn den 5-7 juli 2019,
Fullmakt för näringsidkare gällande uthämtning av postförsändelser,
Tjörns kommuns yttrande till Länsstyrelsen rörande ansökan om tillstånd för
genomförande av Tjörnrundan (258-5973-2019),
Tjörns kommuns yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för
foodtruck i samband med Träbåtsfestivalen (A044.099/2019),
Förlikningsavtal mellan Balkeröds Transport och Tjörns kommun,
Beslut om tilldelning i upphandling av RPA system,
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för restaurang- och
musiktält i samband med Träbåtsfestivalen 5-7 juli (A181.757/2019),
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för musikevenemang
Summerfest Skärhamn 12-13 juli (A081.652/2019),
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande av
Sillens Dag (A105.457/2019),
Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande förnyad konkurrensutsättning,
Programvaror och tjänster Licensförsörjning Ref. nr 2019-020,
Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster,
Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om tillfälliga sjötrafikföreskrifter avseende
ändring av avlysning av vattenområde i samband med Midsummer Match Cup 2529 juni 2019 (258-42532-2018),
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande av
knallemarknader i Skärhamn 1 juni och 27 juli (A146.690/2019).
Mark- och exploateringschef:
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,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-04
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,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Undertecknat jordbruksarrende,
Undertecknat arrendeavtal,
Undertecknad nyttjanderätt,
Undertecknad nyttjanderätt,
Undertecknad nyttjanderätt,
Undertecknad nyttjanderätt,
Undertecknad nyttjanderätt.
Kommunstyrelsens ordförande:
Ordförandebeslut: yttrande i mål 3452-19.
Utskottsprotokoll:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-21,
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-21.
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§86

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 2019-03-25.
Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte 2019-03-20.
Tjörns Måltids AB
Styrelsemöte 2019-03-14.
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2019-01-07,
Styrelsemöte 2019-03-22.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-04
§87

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar kommunstyrelsen om pågående
arbete inom förvaltningen där mycket fokus ligger på budget 2020.
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§88

Information från Göteborgsregionen (GR) samt Business Region
Göteborg (BRG)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av information från Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) samt Business Region Göteborg (BRG).
Göteborgsregionens kommunförbund består av 13 kommuner i Västsverige.
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§89

Protokollsjustering
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) lyfter fråga om tider för protokollsjustering, framförallt inom
kommunstyrelsen där protokollsjusteringen ofta förläggs på förmiddagar.
Förvaltningen ska se över tiderna framöver.
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§90

Aktuella domar på kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) lyfter fråga om ärendet aktuella domar som var uppe på
föregående fullmäktigesammanträde och huruvida det fortsatt kommer vara med
som ett beslutsärende. Förvaltningen redogör för hur diskussionerna har förts inför
nästkommande sammanträde, att ärendet aktuella domar ska ändras till ett
informations- eller anmälningsärende.
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