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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Magne Hallberg (KD)
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Benny Andersson (S)
Rosalie Sanyang (S)
Gert Kjellberg (TP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Björn Möller (-)
Martin Johansson (SD)

Övriga närvarande Niklas Emilsson (L)
Bo Bertelsen (M)
Erling Alsin (V)
Rikard Larsson (S)
Benny Halldin (S)
Magnus Gullbrandsson (TP)

§§ 181-195

Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Pertti Heina, VD Soltak AB
Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare

§§ 181-198, 200-202

§ 182
§ 183
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§181

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändringar:

Utgår
 Information: Mark- och exploatering - Hemställan att överlåta 

exploateringsfastigheter till Jemmet AB
 Information: Mark- och exploatering - Markköp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§182

Information: Soltak AB - VD informerar om bolagets verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Pertti Heina, VD för Soltak AB, informerar kommunstyrelsen om bolagets 
verksamhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§183

Information: Risk- och sårbarhetsanalys sekretess del 2019

2019/279

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Säkerhetssamordnare Thorbjörn Berndtsson informerar om förslaget till risk- och 
sårbarhetsanalys (sekretessdel) som kommunstyrelsen har att besluta om.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§184

Partistöd för 2020

2019/298

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2020 ska 

utbetalas enligt nedanstående.

Socialdemokraterna 145 990:-
Moderaterna 130 880:-
Liberalerna 100 660:-
Tjörnpartiet   85 550:-
Sverigedemokraterna   70 440:-
Kristdemokraterna   55 330:-
Centerpartiet   40 220:-
Miljöpartiet   40 220:-
Vänsterpartiet   40 220:-

Sammanfattning
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistödet. 

Det totala partistödet som uppgår till 15 x prisbasbeloppet och reduceras med 
grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. Resterande belopp, mandatstödet, 
fördelas därefter med totala antalet mandat i kommunfullmäktige.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 192 den 17 oktober

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-09
Regler för kommunalt partistöd

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för 
omräkning i syfte att partistödet ska spegla förhållandena i kommunfullmäktige.

Gert Kjellberg (TP) yrkar att Moderaterna ska få partistöd beräknat på fem mandat.

Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras i 
enlighet med Benny Anderssons förslag. Han finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att det ska avgöras idag.
Nej- röst för Benny Anderssons förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat, beslutsgång 1
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (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 (-).
Ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång 2
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag.

Omröstningsresultat, beslutsgång 2
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (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 (-).
Lars Carlssons förslag väljs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§185

Taxa för utebliven avbokning av specialtransport (taxi)

2019/238

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Vid utebliven avbokning av specialtransport (taxi) faktureras vårdnadshavare 
500 kronor/utebliven avbokning.

2. Avbokning ska ske senast en timma innan hämtning.
3. Faktureringen gäller fr.o.m. 2020-01-01.
4. Barn- och utbildningsnämnden ska verka för att underlätta avboknings-

möjligheterna för brukare av tjänsten.

Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-23 § 59, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att vid utebliven avbokning av specialtransport (taxi) 
faktureras vårdnadshavare 500 kronor/utebliven avbokning. 

Tjörns kommun har elever som har rätt till specialtransport (taxi) till och från 
grundskola samt gymnasium. Dessa transporter är schemalagda och vid sjukdom 
eller av annan anledning specialtransporten inte ska nyttjas, måste vårdnadshavaren 
avboka taxin, en timma innan hämtning. 

Avbokar inte vårdnadshavaren taxin debiteras Tjörns kommun för kostnaden. I 
dagsläget ser förvaltningen en ökad kostnad för detta. För 2019 beräknas kostnaden 
uppgå till 100 000 kronor för utebliven avbokning.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Dock bör datum då 
faktureringen gäller fr.o.m ändras till 2020-01-01.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 193 den 17 oktober

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-23, § 59

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10
Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-05-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) yrkar att avgiften ska vara 300 kronor/utebliven avbokning.

Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons förslag.
Nej- röst för Björn Möllers förslag.

Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (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 (-).
Lars Carlssons förslag väljs.

Protokollsanteckning
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Via Västtrafiksappen ”Boka Resa”eller genom

webbsidan går det att avboka sin resa när som helst på dygnet och 
det är enkelt att hålla koll på sina bokade resor. Det går också att bli 
ombud och hjälpa någon annan att avboka resor.

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts 
(taxi) avbokas resan  via app/telefon direkt till leverantören så snart 
det är möjligt.

För ej avbokad taxiresa (så kallad ”bomresa”) faktureras en avgift på 
500 kr. För särskilda skäl faktureras ej kostnaden”.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§186

Revidering av aktieägaravtal SOLTAK AB

2019/307

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reviderat aktieägaravtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB enligt 
upprättat förslag 2019-06-05 godkänns. 

2. Aktieägaravtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och av 
kommunchefen.

 
3. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK 

AB att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1 ovan. 

4. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkten 1 ovan, 
fattas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

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
SOLTAK AB ägs av Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun, Tjörns 
kommun och Kungälvs kommun. Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- 
och servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och 
ekonomiadministration, IT-drift och support.

Ärendet avser revidering av aktieägaravtal för SOLTAK AB. Samtidigt föreslås 
revidering av bolagsordning och ägardirektiv. Revideringarna är initierande av 
bolagets styrelse och syftar till att SOLTAK AB ska ges ökade möjligheter att 
bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Avsikten med revideringarna är vidare att SOLTAK AB ska stärka sin ekonomi och 
minska sårbarheten ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Det har vidare tydliggjorts att SOLTAK AB ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas 
efter samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.  

Förslag till revideringar i aktieägaravtalet har utarbetats enligt följande.

Punkterna 5.4 och 9.2 i aktieägaravtalet innehåller bestämmelser angående 
ekonomisk reglering av förluster i SOLTAK AB:s verksamhet. Det föreslås att 
aktieägaravtalet tydliggörs på sätt att 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att SOLTAK AB ska tillse att bolaget ska ha full kostnadstäckning för 
verksamheten genom de avtal som tecknas med ägarkommunerna. 

I punkten 9.1 i aktieägaravtalet reglerar finansiering av bolagets verksamhet. 
Verksamheten ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital och genom 
egengenererade medel. Debiteringen ska baseras på självkostnadsprincipen och ett 
administrativt påslag. Det föreslås att självkostnadsprincipen tydliggörs på sätt att 
samtliga kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från 
företagsekonomisk synpunkt ska läggas till grund för självkostnadsberäkningen.

I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar samt uppdateringar av 
laghänvisningar med anledning av den nya kommunallagen (2017:725).

Rättslig bedömning
Aktieägaravtalet är ett avtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB och reglerar 
ägarnas inbördes förhållanden. Det finns inget lagkrav om att det måste finnas ett 
aktieägaravtal. Det står ägarkommunerna i princip fritt att i aktieägaravtalet reglera 
det som parterna önskar med de begränsningar som följer avtalslagens (1915:218) 
och kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Ändringar i avtalet förutsätter att 
ägarkommunerna kommer överens därom genom beslut i kommunfullmäktige i 
respektive ägarkommun. Aktieägaravtalet ska beslutas (noteras) på bolagsstämman 
i SOLTAK AB. 

Den rättsliga bedömningen är att föreslagna revideringar är i enlighet med 
aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig 
lagstiftning.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 195 den 17 oktober

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Kungälvs 190905 § 209
Förslag till reviderat aktieägaravtal SOLTAK AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§187

Revidering av bolagsordning SOLTAK AB

2019/308

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reviderad bolagsordning för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 
godkänns.

2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK 
AB att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1 ovan. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkten 1 ovan, 
fattas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

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
SOLTAK AB ägs av Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun, Tjörns 
kommun och Kungälvs kommun. Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- 
och servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och 
ekonomiadministration, IT-drift och support.

Ärendet avser revidering av bolagsordningen för SOLTAK AB. Samtidigt föreslås 
revidering av aktieägaravtalet och ägardirektivet. Revideringarna är initierande av 
bolagets styrelse och syftar till att SOLTAK AB ska ges ökade möjligheter att 
bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Avsikten med revideringarna är vidare att SOLTAK AB ska stärka sin ekonomi och 
minska sårbarheten ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Det har vidare tydliggjorts att SOLTAK AB ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas 
efter samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.

Förslag till revideringar i bolagsordningen har utarbetats enligt följande.

Av 17 § i bolagsordningen framgår vilka beslut som ska fattas av bolagsstämman, 
däribland fastställande av budget (p. 2), köp och förvärv m.m. överstigande 1 mkr 
(p. 8) samt upptagande av lån överstigande 1 mkr samt ställande av säkerhet (p. 9). 
Det föreslås att dessa punkter stryks och att besluten följaktligen framöver fattas av 
styrelsen i SOLTAK AB istället för av bolagsstämman. Bolagets budget ska 
emellertid upprättas i samråd med ägarkommunerna enligt ägardirektivet (p 5), se 
ärende med revidering av ägardirektivet.
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I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar samt uppdateringar av 
laghänvisningar med anledning av den nya kommunallagen (2017:725).

Rättslig bedömning
I 3 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551) regleras vad som måste finnas med i en 
bolagsordning.  Det finns inte något hinder mot att ta in andra föreskrifter i 
bolagsordningen än de som anges i denna bestämmelse. Sådana föreskrifter får 
emellertid inte strida mot reglerna i aktiebolagslagen eller mot någon annan lag eller 
författning och inte heller vara sinsemellan motstridiga. Enligt 3 kap 4 § 
aktiebolagslagen ska ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Av 
22 § i gällande bolagsordning för SOLTAK AB framgår att bolagsordningen inte 
får ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.

Den rättsliga bedömningen är att föreslagna revideringar är i enlighet med 
aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig 
lagstiftning.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196 den 17 oktober

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Kungälvs 190905 § 209
Förslag till reviderad bolagsordning SOLTAK AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§188

Revidering av ägardirektiv SOLTAK AB

2019/309

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reviderat ägardirektiv för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05 
godkänns.

 
2. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK 

AB att rösta för beslut i enlighet med det som följer av p. 1 ovan. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkt 1 ovan, fattas 
av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

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
SOLTAK AB ägs av Stenungssunds kommun, Lilla Edets kommun, Tjörns 
kommun och Kungälvs kommun. Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- 
och servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och 
ekonomiadministration, IT-drift och support.

Ärendet avser revideringar av ägardirektivet för SOLTAK AB. Samtidigt föreslås 
revideringar av bolagsordningen och aktieägaravtalet.  Revideringarna är initierande 
av bolagets styrelse och syftar till att SOLTAK AB ska ges ökade möjligheter att 
bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Avsikten med revideringarna är vidare att SOLTAK AB ska stärka sin ekonomi och 
minska sårbarheten ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Det har vidare tydliggjorts att SOLTAK AB ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas 
efter samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.

Förslag till revideringar i ägardirektivet har utarbetats enligt följande.

Punkten 5 i ägardirektivet reglerar SOLTAK AB:s ekonomiska förhållanden. Det 
föreslås att punkten tydliggörs avseende grunden för självkostnadsberäkningen som 
redovisas i ärende med förslag till revidering av Aktieägaravtalet (p. 9.1.). Vidare 
tydliggörs att budgeten ska upprättas i samråd med ägarkommunerna. Budgeten ska 
fullt ut täcka bolagets samtliga kostnader och de tjänster som tillhandahålls. 
Ägarkommunerna kommer inte att täcka upp förluster om budgeten är 
underfinansierad. Därutöver har i p. 4 lagts till att SOLTAK AB ska tillse att 
tillhandahållna tjänster ska uppfylla gällande lagkrav såsom exempelvis 
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offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), GDPR och annan tillämplig 
dataskyddslagstiftning. Det föreslås även tillägg för att kvalitetssäkra 
internkontrollen i p. 7.5.

I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar samt uppdateringar av 
laghänvisningar med anledning av den nya kommunallagen (2017:725).

Rättslig bedömning
Syftet med ägardirektivet för SOLTAK AB är att möjliggöra en aktiv styrning av 
bolaget. Utöver detta generella ägardirektiv kan ägarkommunerna ge direktiv till 
SOLTAK AB genom särskilda beslut. Det finns inget lagkrav om att det måste 
finnas ägardirektiv. Ändringar i ägardirektivet beslutas av kommunfullmäktige i 
ägarkommunerna. Genom att ägardirektivet därefter beslutas av bolagsstämman blir 
direktivet även gällande för bolagets styrelse.

Den rättsliga bedömningen är att föreslagna revideringar är i enlighet med 
aktiebolagslagens och kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig 
lagstiftning.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 197 den 17 oktober

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Kungälvs 190905 § 209
Förslag till revidering av ägardirektiv SOLTAK AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§189

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund

2019/339

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad 
förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund.

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
Förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund har tagit fram ett 
förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. 
Revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet genom att 
regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av den 
nya kommunallagen samt en mindre revidering rörande hantering av 
medelshanteringpolicy. Förslaget till reviderad förbundsordning har skickats till 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigeförsamlingar för fastställande.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 198 den 17 oktober

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10
Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige 2019-06-18,
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§190

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om återlämnande och 
kreditering av inköpt bronsstaty

2019/136

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

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 återlämnande och kreditering av 
inköpt bronsstaty. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att den staty 
som inköptes i oktober 2018 för 470 000 kronor skall återlämnas samt att 
köpesumman krediteras av säljaren.
2. Att kommunstyrelsen tillser att berörd nämnd genomför vad fullmäktige beslutat 
i fråga om att återlämna samt att få ovan nämnda staty krediterad.
3. Att kommunstyrelsen senast på kommunfullmäktiges sammanträde i maj-2019 
redovisar återlämnandet.”

Förvaltningens kommentar
Statyn köptes in 2018 och kan inte återlämnas då det vid köpets ingående inte 
civilrättsligt avtalats om hävande eller återgående av köpet. Tjörns kommun har inte 
heller grund enligt köplagen att häva köpet. Tjörns kommun har inte rättslig grund 
att kräva av säljaren att köpesumman krediteras.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 199 den 17 oktober

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10
Motion från Gert Kjellberg (TP) om återlämnande och kreditering av inköpt 
bronsstaty.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes m.fl. förslag 
väljs.
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§191

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 2 2019

2019/326

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar till protokollet att 
information om rapporten lämnats.

Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 2 2019 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS.

Kommunen hade 10 ej verkställda beslut att rapportera. 8 gällde permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, 1 gällde kontaktperson enligt SoL, 1 gällde 
kontaktperson enligt § 9.4 LSS. 

Beslutsdatum 2018-02-21 (beslutet verkställt, men verkställigheten avbröts 2019-
01-31), 2018-12-04, 2018-12-14, 2018-12-17, 2019-01-22, 2019-02-05, 2019-02-
13, 2019-02-19, 2019-03-26, samt 2019-03-26.

Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 
§ eller 5 kap 7 § SoL att rapportera in, samt 6 ärenden gällande permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL som avslutats av annan anledning. 

Fördelning för kön: 11 kvinna, 6 man. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 201 den 17 oktober

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§192

Månadsuppföljning

2019/161

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Reservation
Björn Möller (-) samt tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och 
Tjörnpartiet reserverar sig till förmån för eget yttrande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska månadsuppföljningen per september 
2019. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 202 den 17 oktober

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Benny Andersson (S) yrkar att man ska ta fram en handlingsplan för budget i balans.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons förslag.
Nej- röst för Benny Anderssons förslag.

Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), George 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
1 avstår, Martin Johansson (SD).
Lars Carlssons förslag väljs.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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§193

Kommunens ansvar för sättningsskador

2017/427

Beslut
Kommunstyrelsen besluta att avvisa ersättningsanspråken avseende kommunens 
ansvar för sättningsskador på fastigheterna Nordvik 1:231 och Nordvik 1:218.

Reservation
Björn Möller (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Tjörns kommun beslutade år 2003 om en ny detaljplan för bostadsbebyggelse på 
Nordviksberg i Skärhamn. I oktober 2005 inkom Svenska Designhus AB med en 
bygglovsansökan för uppförande av bostadshus på ett flertal fastigheter, däribland 
på fastigheten Tjörn Nordvik 1:231, vilken beviljades av kommunen samma månad. 
I augusti 2006 fattade kommunen beslut om kontrollplan och byggfelsförsäkring för 
projektet.

Svenska Designhus sålde fastigheten Nordvik 1:231 i mars 2006 till Rolf Kenneth 
Larsson, som i sin tur sålde fastigheten till Helge Kristiansson i juni 2015. Helge 
Kristiansson är fortfarande ägare till fastigheten.

I oktober 2017 hölls ett möte mellan fastighetsägaren till fastigheten Nordvik 1:231 
och representanter från kommunen. Vid mötet framförde fastighetsägaren 
ersättningsanspråk gentemot kommunen avseende sättningsskador.

Därefter har skriftväxling skett mellan fastighetsägarna och kommunen avseende 
ersättningsanspråk. Kommunen har i kommuniceringen bestridit betalningsansvar.

I december 2018 beslutade myndighetsnämnden att ge i uppdrag till en extern part 
att genomföra en utredning för att belysa kommunens ansvar i frågan. 
Myndighetsnämnden beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. Myndighetsnämnden i Tjörns kommun upphörde att existera den 
31 december 2018 med anledning av omorganisation och tillkomsten av 
samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningen vid kommunstyrelsen har gett i uppdrag till en extern part att 
genomföra en utredning för att belysa kommunens skadeståndsansvar för 
sättningsskador. Kommunen har tillhandahållit den externa utredaren underlag och 
dokumentation i ärendet, bl a bygglovshandlingar och inkomna skrivelser från 
fastighetsägaren angående skadeståndskrav.

I utredningen sammanfattas de huvudsakliga påståenden som fastighetsägaren till 
fastigheten Nordvik 1:231 har framställt.

I utredningen dras slutsatsen att det är fastighetsägaren som har bevisbördan för att 
kommunen har agerat fel och på vilket sätt samt att det föreligger ett orsakssamband 
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mellan skadan och kommunens agerande. Utredaren är av uppfattning att 
fastighetsägaren inte uppfyllt bevisbördan för ett eventuellt skadeståndsanspråk. 
Utredaren påpekar även att mot bakgrund av att fastighetsägaren tycks ha framställt 
sitt krav först den 4 oktober 2017 kan ett eventuellt skadeståndsanspråk vara 
preskriberat.  Utredaren ser inte något skäl för kommunen föra diskussion med 
fastighetsägaren om rätten till ersättning eller inte. Fastighetsägaren bör upplysas 
om att uppfylla bevisbördan genom att, precisera sitt ersättningsanspråk och 
grunden för densamma, för att på så sätt bringa klarhet i anspråket som sådant. 
Utredarens rekommendation är att kommunen bör skriva ett kort svar till 
fastighetsägaren med ett innehåll som förmedlar detta. Nästa steg i processen kan 
därefter vara att titta närmare på frågan om ett eventuellt ersättningsanspråk kan 
anses vara preskriberat.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen följer de rekommendationer som ges i 
utredningen och avvisar ersättningsanspråken.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 203 den 17 oktober
Beslut i myndighetsnämnden, MN § 19, 2018-11-28
Beslut i myndighetsnämnden, MN § 21, 2018-12-18

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-30
Skrivelser angående sättningsskador från fastighetsägarna Nordvik 1:231 och 1:218, 
2017-10-05 och 2018-08-14
Skrivelse från kommunstyrelsen sektor samhällsbyggnad till fastighetsägaren 
Nordvik 1:231, 2018-02-06
Extern utredning angående kommunens skadeståndsansvar för sättningsskador, Front 
advokatbyrå, 2019-08-22

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:22 och återupptas kl. 16:27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet med uppdrag åt 
förvaltningsexpertis om kommunen har skadeståndsansvar eller ej.

Lars Carlsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla beslutspunkt 2 i 
arbetsutskottets förslag.

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

Beslutet skickas till
Fastighetsägarna till fastigheterna Nordvik 1:231 och Nordvik 1:218.
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom).

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§194

Val av ersättare i Rådet för hälsa och hållbar utveckling

2019/303

Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att välja en ersättare i Rådet för hälsa och hållbar utveckling.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:38 och återupptas kl. 16:42.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet.
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§195

Markköp

2018/511

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att teckna överenskommelse 
om fastighetsreglering samt förvärva marken till marknadsvärde enligt värderingen. 

Sammanfattning
Kommunens mark och exploateringsavdelning har blivit kontaktade av markägare i 
Märkesten, Skärhamn angående förvärv av en större lantbruksfastighet. Fastigheten 
ligger i anslutning till markområde som i detaljplan är utpekat som framtida 
tätortsutveckling av Skärhamn. 

Förvaltningen har i uppdrag att förvärva 20 000 kvm mark för bostadsändamål och 
20 000 kvm mark för verksamhet per år. Markområdet består av ca 40 000 kvm 
mark som är lämplig för bostad och småindustri och markförvärvet följer 
förvärvsmålet. 

Det finns planprogram framtaget för Märkesten antaget i Kommunstyrelsens miljö- 
och samhällsutskott (KMSU) 2015-10-14 § 209 och detaljplan i anslutning till 
området är i ett startskede. 

Markområdet är värderat och värderingen visar på ett marknadsvärde som sträcker 
sig utanför förvaltningens delegation. 

Förvaltningen ber därför kommunstyrelsen att ge i uppdrag till förvaltningen att 
teckna avtal enligt förslag Ansökan/överenskommelse om fastighetsregleringen 
(bilaga 1) med ägarna till fastigheten till marknadsvärde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-16
Bilaga 1 – Ansökan/överenskommelse om fastighetsregleringen (Utkast)

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att 
komplettera med mer underlag, bland annat värdering.

Lars Carlsson (M), Benny Andersson (S), Björn Möller (-) och Martin Johansson 
(SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons m.fl. förslag väljs.

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsavdelningen
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§196

Hemställan att överlåta exploateringsfastigheter till Jemmett AB

2019/325

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet på grund av att föredragande tjänsteperson 
är sjukfrånvarande.

Sammanfattning
Tångeröd fastighetsutveckling AB har genom sina dotterbolag Tångeröd Ängen, D, 
E1 och E2 köpt fyra kommunala fastigheter för att bygga bostäder som en ekoby. 
Avtalet har viten för försenad byggnation på 200 tkr per fastighet d.v.s. 800 tkr som 
enligt tidigare beslut ska tas in. 

En extern part vill ta över exploateringen av fastigheterna i Ängen, E1 och E2. 
Detta kan sannolikt snabba på byggnationsstarten, även om det då inte blir enligt 
ekoby-temat. För att affären ska kunna genomföras måste den andra omgången av 
viten som utlöstes i juni 2019 och kommer utlösas december 2019 och därefter 
årligen uppskjutas med ett år vardera.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 204 den 17 oktober
Kommunfullmäktige 2019-04-04 §79
Kommunfullmäktige 2015-02-26 §44

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-25
Hemställan från Tångeröd fastighetsutveckling AB och Jemmet AB
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)

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:03 och återupptas kl. 17:05.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet på grund av att föredragande tjänsteperson är sjukfrånvarande.

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsavdelningen
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§197

Begäran från socialnämnden om starttillstånd för installation av 
WiFi på särskilda boenden

2018/302

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja starttillstånd för WiFi till särskilda boenden 
enligt socialnämndens begäran.

Barnkonventionen
Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
För att erbjuda internet på kommunens särskilda boenden inom äldreomsorgen och 
funktionshinder behöver accesspunkter installeras på de olika boendena. Tjänsten 
har varit efterfrågad länge från boende och anhöriga för att få en mer kvalitativ 
vardag.

Socialnämnden har i beslut 20180613 § 155 beslutat att begära  starttillstånd för 
WiFi till särskilda boenden med en finansierad driftskonsekvens på 100 procent. 
Motiveringen till 100 procents finansiering är att kommunstyrelsen initierat och 
beställt investeringen under budgetarbetet 2018.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 205 den 17 oktober
Socialnämnden 2018-06-13, § 155

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-11
Projektbeskrivning
Starttillstånd blankett
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Lars Carlsson (M), och Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Förvaltningschef socialnämnden
Ekonomiavdelningen
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§198

Bordlagt ärende: Risk- och sårbarhetsanalys sekretess del 2019

2019/279

Beslut
Kommunstyrelsen besluta att:

1. Anta Risk- och sårbarhetsanalys – sekretess del

2. Ge uppdrag till förvaltningen att december månad återkomma med en 
prioritering och förslag på ansvariga utförare för att genomföra föreslagna 
åtgärder.

Sammanfattning
Krisberedskapsarbetet tar fokus på samtliga tre faser av en händelse; före, under och 
efter. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) är varje kommun och 
landsting ålagda att bedriva arbete som minskar sårbarheten i sin verksamhet och 
skapar en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Därigenom förväntas man 
även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

En grundläggande del i detta arbete är analysen som varje kommun enligt 2 kap. 1 § 
LEH är ålagda att genomföra. Vid analysarbetet ska kommunen bedöma vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan 
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommunen har analyserat vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Kommunen har analyserat risker och sårbarheter som kraftigt kan försämra 
förmågan till verksamhet inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar. 

Kommunen har utöver den övergripande nivån även engagerat förvaltningar och 
bolag. 17 olika oönskade händelser har i detalj analyserats och vilka konsekvenser 
dessa olika händelser får för verksamheterna.

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat identifierar kommunen olika typer av 
åtgärder vilka syftar till att stärka förmågan eller minska sårbarheten i kommunens 
verksamhet.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 149 den 5 september
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 192 den 17 oktober
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Samverkan
Ärendet har samverkats med Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-08-15
Risk- och sårbarhetsanalys – Sekretess del.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag 
avseende beslutspunkt 1 samt med ändring avseende beslutspunkt 2 som ska ha 
följande lydelse.
”Ge uppdrag till förvaltningen att december månad återkomma med en prioritering 
och förslag på ansvariga utförare för att genomföra föreslagna åtgärder.”

Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnare
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§199

Initiering av ärende från Gert Kjellberg (TP) om fortsatt förtroende 
för kommunchefen

2019/353

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Notera att ärendet inkommit.

2. Ärende föranleder ingen ytterligare beredning.

3. Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.

4. Kommunstyrelsen har fullt förtroende för kommunchefen.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation 
redovisas i slutet av paragrafen.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med ett initiativärende där han föreslår att 
”Kommunstyrelsen får besluta om nämnden har fortsatt förtroende för kommunchef 
Ann-Britt Svedberg samt hur kommunstyrelsen säkerställer en intern kontroll att 
kommunchef följer antagna regelverk”.

Beslutsunderlag
Initiativärende, daterat 2019-10-23

Jäv
Kommunchef Ann-Britt Svedberg anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:45 och återupptas kl. 17:50.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt 
arbetsutskottet ska ta fram förslag till en internkontroll för kommunstyrelsen för att 
säkerställa att kommunchefen följer antagna regelverk.

Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Notera att ärendet inkommit.
2. Ärende föranleder ingen ytterligare beredning.
3. Ärendet avslutas utan vidare åtgärder.
4. Kommunstyrelsen har fullt förtroende för kommunchefen.
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Kommunstyrelsen 2019-10-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD), Magne Hallberg (KD), George 
Strömbom (C), Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) 
tillstyrker Lars Carlsson förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs förslag.

Omröstningsresultat
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), George 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP),. Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang 
(S), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-), Martin Johansson (SD).
1 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP).
Lars Carlssons förslag väljs.

Skriftlig reservation
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftlig enligt:

”Jag reserverar mig mot majoritetens beslut att inte säkerställa att 
kommunchefen Ann-Britt Svedberg följer kommunen regler.

Kommunchefen har struntat i att kontakta nämnden i fråga om 
restriktioner om nyttjande av kommunalt dricksvatten.

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för införandet av eventuella 
beslut om restriktioner för nyttjande av kommunalt dricksvatten.

Ann Britt Svedberg har inte fått någon sådan behörighet trots detta 
har hon beslutat om restriktioner för de fastighetsägare som är 
anslutna till det kommunala dricksvatten nätet.

Ann-Britt Svedberg har uppenbart svårt att förstå hennes uppdrag 
och som ledamot i kommunstyrelsen anser jag det oacceptabelt att 
kommunchefen inte låter de folkvalda ledamöterna i 
kommunstyrelsen sköta sitt uppdrag och ansvar.

Det framkom på sammanträdet att flera av kommunstyrelsens 
ledamöter som Martin Johansson (SD) och George Strömbom(C) 
inte förstår vad det innebär att vara ledamot i kommunstyrelsen. 
Båda ledamöterna påvisade oacceptabel låg kompetens och 
förståelse för den ansvar som åtvilar kommunstyrelsens.

Kommunstyrelsen uppdrag är att sköta kontrollen av kommunens 
nämnder och kommunchefen.

Vad flertalet ledamöter i kommunstyrelsen inte förstod var att 
kommunchefen Ann Britt Svedberg anställning åligger nämnden. 
Det är alltså kommunstyrelsen som är Ann Britt Svedbergs 
arbetsgivare och kan besluta om hennes uppdrag.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Martin Johansson(SD) och George Strömbom(C) försökte vilseleda 
kommunstyrelsen med att nämnden inte har ansvar för 
kommunchefen anställning.

Detta gjorde de för att politiskt smutskasta mig.

Min åsikt är att kommunstyrelsen skulle uppdragit åt arbetsutskottet 
att bereda förslag på hur nämnden kan säkerställa att Ann Britt 
Svedberg i framtiden följer kommunens regelverk och 
bestämmelser.

Det åvilar kommunstyrelsen att tillse att Ann Britt Svedberg följer 
kommunens regler. Det ingår i nämndens ansvarsområde.

Med anledning av det beslut som nämnden kom till så reserverar jag 
mig.

Kommunstyrelsen har inte skött sitt uppdrag som ansvarig nämnd.

Gert Kjellberg

Tjörnpartiet”

Protokollsanteckning
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

”Jag har fullt förtroende för Ann-Britt och hennes arbete för Tjörns 
kommun och dess invånare.

Anser att misstroendeförklaringen emot kommunchefen enbart är ett 
sätt att försöka ge en negativ bild och att skada kommunens namn.”
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§200

Kommunchefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar om aktuella frågor från förvaltningen, 
idag bland annat om:
 Grundläggande granskning med revisorerna.
 Näringslivsstrategin har skickats till remissinstanser.
 Pågående arbete med detaljbudget 2020.
 Genomlysning av kommunstyrelsens verksamhet.
 Nätverksträff turism med 50-tal företag med utvärdering av sommaren.
 Ledningsgrupp med Soltak.
 Grön stab med anledning av sommarens ansträngda vattensituation är avslutad.
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§201

Anmälan av delegeringsbeslut

2019/2

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut 
ska redovisas till kommunstyrelsen 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad 
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande:
Kommunstyrelsens ordföranden
Ordförandebeslut- yttrande över ansökan om borgerlig vigselförrättare (214-34798-
2019)

Kommunchef
Fullmakt för näringsidkare gällande uthämtning av postförsändelser
Förlängning av avtal avseende hantverkartjänster Byggnadsarbeten
Förlängning av avtal avseende hantverkartjänster kategori OVK Ventilation
Avtalsförlängning avseende hantverkstjänster Elektriker
Förlängning av avtal avseende Konsult för säkerhetsskyddsarbete
Förlängning av avtal avseende IT-stöd för ärendehantering
Begäran om avtalsförlängning avseende pensionsadministration
Beslut om vidaredelegering till tf ekonomichef
Avsiktsförklaring Jämställdhetsprojekt Jämställdhetsmyndigheten
Fullmakt för näringsidkare gällande uthämtning av postförsändelser
Beslut angående utlämnande av allmän handling 2019-10-21

Mark- och exploateringschef
Arrendeavtal gällande mark, Nötsäter 1:311
Markköp, Nordvik
Undertecknat lägenhetsarrende
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Koholmen
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Klädesholmen
Undertecknad komplettering gällande markförsäljning Skår 1:71 och 1:83
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Tubberöd

Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17
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§202

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 2019-10-21.

Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte 2019-10-14.
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