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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslutande

Övriga närvarande

Justerandes sign

2019-11-28

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

§§ 203-240
§§ 241-243

Erling Alsin (-)
Magnus Gullbrandsson (TP)

§§ 203-240

Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Per Liljebäck, förbundschef Samordningsförbundet
Juan Navas, avdelningschef socialförvaltningen
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbyggnad

§§ 204-205
§§ 204-205
§ 207
§ 207

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§204

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§205

Samordningsförbundet Älv & Kust
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv & Kust har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungssunds Kommun,
Tjörns Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen. Syftet att
underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
Förbundschef Per Liljebäck informerar kommunstyrelsen om förbundets
verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§206

Förtroendevaldas tillgång till e-post
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar om en teknisk lösning i syfte att
förbättra och förenkla förtroendevaldas tillgång till det kommunala e-postkontot.
Tjänsten planeras kunna vara i drift och börja användas i början av nästa år.
Beslutet skickas till
IT-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§207

Redogörelse för kommunstyrelsen av kommunens hantering
avseende konflikten mellan en privatperson och två näringsidkare i
yrkeshamnen i Stansvik, Rönnäng
2017/622
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Med anledning av ett initiativärende från Gert Kjellberg (TP) redogör mark- och
exploateringschef Jimmy Lundström och förvaltningschef samhällsbyggnad MarieLouise Bergqvist för bakgrunden samt kommunens hantering avseende konflikten
mellan en privatperson och två näringsidkare i yrkeshamnen i Stansvik, Rönnäng.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§208

Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och
Fastighets AB Rödingen
2019/314
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslag till reviderade
bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen
enligt ärendets bilaga fastställs.
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
Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen ägs av Tjörns kommun
tillsammans med nio andra kommuner i Västra Götalandsregionen. Bolagens
verksamhet avser behandling av hushålls- och verksamhetsavfall samt
fastighetsförvaltning.
Föreliggande förslag till ändringar i bolagsordningarna är en anpassning av
hänvisningen av tre av kommunens regionalt delägda bolagsordningar med hänsyn
till självkostnadsprincipen som i nya kommunallagen flyttats till lagens andra
kapitel.
Ärendet
Den nya kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar
att bl. a den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel
där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta medför att befintliga
lagrumshänvisningar i bolagsordningarna behöver korrigeras. Ändringen innebär att
tecknen ”och 8 kap 3 c” styrks från bolagsordningarna i dess 2 § respektive 3 §. Det
aktuella ärendet rör endast en redaktionell ändring av en lagrumshänvisning.
Förslaget har utarbetats och samordnas av Göteborgs Stadshus AB för att de tio
ägarkommunerna i Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen ska
kunna hantera dessa bolagsordningar samlat i ett ärende i sina respektive
fullmäktige med ledning av ett beslutsunderlag. Tidplanen för ärendena är
anpassade för att alla bolagsordningarna ska kunna ”antas” på årsstämmorna 2020
och undvika handläggning med ”extra pappers/per capsulam” bolagsstämmor då det
är ett tiotal kommuner inblandade i processen. Det ska observeras att begreppet
fastställs ska ingå i beslutet, enligt förslaget från Göteborgs Stad. Respektive
kommunfullmäktige i ägarkommunerna bör ha fastställt bolagsordningarna senast
under februari 2020 för att den ska kunna antas på respektive bolagsstämma under
mars 2020. Information kommer under hösten 2019 även att ges i respektive bolags
ägarråd.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
Förvaltningen gör bedömningen att ärendet kan tillstyrkas och överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 225 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-05
Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stad, utdrag ur protokoll smtr 2019-08-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§209

Revidering av Tjörns kommuns arbetsmiljöpolicy
2019/73
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad
arbetsmiljöpolicy för Tjörns kommun.
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 arbetsmiljölagen ska varje arbetsgivare ha en arbetsmiljöpolicy.
Med anledning av revisorernas synpunkter har personalavdelningen uppdaterat nu
gällande arbetsmiljöpolicy.
Den nu uppdaterade arbetsmiljöpolicyn har inledningsvis betonat vilket
förhållningssätt som ska prägla kommunen och dess bolag, därefter redovisas hur
ansvarsfördelning och uppföljning ska ske.
Efter att aktuell remissrunda bland nämnderna har personalavdelningen beaktat de
synpunkter som inkommit. Det innebär att de kommunala bolagens roll tydliggörs.
Styrelsen/nämndernas ansvar för arbetsmiljön har förtydligas.
Rubriken på dokumentet har med anledning av inkomna synpunkter fått en ny
rubrik: Arbetsmiljöpolicy samt arbetsmiljövägledning. Detta med hänsyn till att
delar av dokumentet även redovisar hur ansvarsfördelning och uppföljning ska ske.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 226 den 14 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 49 den 21 februari 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Reviderad arbetsmiljöpolicy samt arbetsmiljövägledning,
Remissvar från samtliga nämnder och bolagsstyrelser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Halldin (S) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för uppdatera
arbetsmiljöpolicyn och inarbeta de synpunkter som framkommit hos
samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) m.fl. förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons förslag
Nej- röst för Benny Halldins förslag
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Lars Carlssons m.fl. förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§210

Utökning av verksamhetsområde med vatten och spillvatten
Höviksnäs
2019/349
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökning av
verksamhetsområde med vatten och spillvatten för fastighet Tångeröd 1:100 och
med vatten, spillvatten och dagvatten för fastighet Hövik 8:10 samt Hövik 8:11.
Barnkonventionen
Beslut om utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten bedöms
generellt få positiva konsekvenser för barn då det medför tryggad tillgång till
grundläggande infrastruktur.
Sammanfattning
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom
fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i
kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.
Fastigheterna ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde. Hövik
8:11 och Tångeröd 1:100 har fastighetsnära anslutning likt inom
verksamhetsområde men via avtalsanslutning. Hövik 8:10 är en obebyggd fastighet
som ny ägare nu ska bebygga och de önskar kommunalt vatten och avlopp.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 227 den 14 november 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 266 den 9 oktober 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-09-24
Bilaga 1 Utökat verksamhetsområde
Bilaga 2 Fastighetsförteckning över utökade fastigheter
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2019-11-28
§211

Godkännande av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
delårsbokslut per 31 augusti 2019
2019/334
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1
2

Godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2019 för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund samt notera revisorernas bedömning av rapporten.
Kommunfullmäktige ger förbundet i uppdrag att upprätta en plan för
återställande av det negativa resultatet

Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets
delårsbokslut per 31 augusti 2019 för godkännande av ägarkommunernas respektive
fullmäktige, i enlighet med förbundsordningen.
Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till -5 909 tkr.
Prognosen för helåret är -6500 tkr.
Lekmannarevisionen har inkommit med en bedömning av rapporten.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 228 den 14 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 207 den 17 oktober 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Delårsbokslut per 31 augusti 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§212

Godkännande av fördjupad strukturbild för kustzonen i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
2019/124
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Fördjupad strukturbild
för kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen,
Orust och Uddevalla.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte kan antas medföra negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (bilaga) är en kommungemensam strategi
för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka till Uddevalla ska utvecklas på ett
långsiktigt hållbart sätt. Den är en fördjupning av Strukturbild för
Göteborgsregionen från 2008. Den fördjupade strukturbilden omfattar sex
gemensamma överenskommelser och en kartbild som visar på element i kustzonens
framtida struktur. Strukturbilden avses fungera som ett underlag och en vägledning
för kommunernas planering och handläggning i kust- och havsområdet.
Dokumentet har utarbetats inom ramen för projektet Mellankommunal
kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (2016-2019).
Projektet har syftat till att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner,
myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kustoch havsområdet i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Tjörn har medverkat i
projektet genom tjänstepersoner inom kompetensområdena plan, miljö och
näringsliv.
Dokumentet har varit på remiss våren 2019. Tjörns kommun har i allt väsentligt fått
sina synpunkter tillgodosedda vid bearbetningen av remissversionen till slutlig
version. Inom Göteborgsregionen har slutversionen blivit godkänd i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet 2019-09-19 och i förbundsstyrelsen 2019-10-18, i
enlighet med följande förslag till beslut i tjänsteskrivelse (bilaga) från
projektledande tjänstepersoner inom GR:
”Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen
besluta
att godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
att föreslå kommunerna inom GR samt Orust och Uddevalla att för egen del
godkänna ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för
framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”.”
Godkännande av rubricerad handling innebär att kommunen ställer sig bakom
mellankommunala överenskommelser om hållbar utveckling av kustzonen. För
kommunen innebär detta både en möjlighet att ta stöd och vägledning i och ett
förpliktigande att beakta innehållet i den fördjupade strukturbilden, vid kommunal
planering och handläggning som rör kustzonen.
Strategidokumentet pekar framåt mot fortsatt regionalt samarbete och
kommungemensamt ansvarstagande för långsiktigt hållbar utveckling i kustzonen.
Om den fördjupade strukturbilden får ett brett regionalt stöd, och regionens
kommuner, dels genom fortsatt samverkan och dels genom kommunal planering
och handläggning, gemensamt bidrar till genomförandet av dess mål och strategier,
bedöms den styra mot och främja en långsiktigt hållbar utveckling av kustzonen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 229 den 14 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 186 den 9 september 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 133 den 13 juni 2019
Kommunstyrelsen, § 121 den 29 maj 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 110 den 16 maj 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 69 den 21 mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 248 den 13 december 2018
Kommunstyrelsen, § 224 den 29 oktober 2015
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 206 den 14 oktober 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-05
Fördjupad strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, 2019-10-18”
Tjänsteskrivelse GR – Godkännande av fördjupad strukturbild för kustzonen
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-),Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2019-11-28
§213

Antagande av taxa för Tjörns kommuns arbete enligt lagen
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2019/383
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta taxa för Tjörns kommuns arbete enligt lagen om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa med stöd av 25 § lagen om skydd mot internationella
hot mot människors hälsa och 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa.
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
3. Timtaxan ska fastställas till 1064 kronor.
4. Taxan som antogs för Tjörns kommuns verksamhet enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa år 2016 (2016/543, KF § 228) upphör
att gälla i och med att denna taxa träder ikraft.
Lagrum: 17 och 25 §§ lagen om internationella hot mot människors hälsa. 8 §
Förordning om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte får negativ påverkan på barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslag till justerad taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen och överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
I förslag till Taxa för Tjörns kommun verksamhet enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa omarbetningar gjorts för att taxan ska
synkronisera bättre i jämförelse med miljöavdelningens övriga taxor. Förslaget
innebär även en höjning av timavgiften från 850 kronor till 1064 kronor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 230 den 14 november 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 289 den 6 november 2019

Justerandes sign
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2019-11-28
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-08
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsnämnden den 25 oktober 2019,
Taxa för Tjörns kommuns verksamhet arbete lagen om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa,
Handläggningskostnad uträkning 2019 SKL,
Handbok - SKL-Berakna-handlaggningskostnad-per-timme,
Taxajämförelse 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-),Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2019-11-28
§214

Antagande av taxa för Tjörns kommuns arbete enligt miljöbalken
(1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer
2019/384
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag om Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt miljöbalken,
strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
3. Timtaxan ska fastställas till 1064 kronor.
4. Taxorna som antogs 2016 Dnr 2016/542 KF § 227, 2016/544 KF § 229 och
2016/545 KF § 230 upphör att gälla i och med att denna taxa träder ikraft.
5. Ovanstående fyra punkter ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas.
Lagrum: 27 kap. 1 § miljöbalken, 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940)
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 10 kap. 4 § strålskyddslagen.
19 § lagen om sprängämnesprekursorer.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte får negativ påverkan på barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslag till justerad taxa för Tjörns
kommuns arbete enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
I bilagt förslag till Taxa för Tjörns kommun för arbete enligt miljöbalken
(1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer har omarbetningar gjorts för att taxan ska motsvara dagens
lagstiftning.
Taxorna för arbete enligt strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer har inarbetats i samma taxa som miljöbalken (1998:808).
För tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) utgår den tidigare Taxebilaga B vilket
innebär att de verksamheter som tidigare debiterats så kallade årsavgifter i stället
kommer debiteras retroaktivt tillsynsärendet motsvarande så lång tid ärendet de
facto tog att handlägga.
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Kommunstyrelsen
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För att täcka de kostnader som miljöavdelningen har för tillsynsarbetet inom
respektive lagstiftningsområde behöver timavgiften justeras. Förslaget innebär
därför en höjning från 850 kronor till 1 064 kronor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 231 den 14 november 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 290 den 6 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-08
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 oktober 2019,
Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen
(2018:396) och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer med Taxebilaga 1,
Handläggningskostnad uträkning 2019 SKL,
Handbok - SKL-Berakna-handlaggningskostnad-per-timme,
Taxajämförelse 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-),Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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2019-11-28
§215

Antagande av taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
2019/385
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta den reviderade taxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
2. Den nya taxan träder i kraft från och med 14 december 2019.
3. Taxan som antogs 2013 (KF § 203, 2013/309-460) upphör att gälla i och med att
denna taxa träder i kraft.
4. Ovanstående tre punkter ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lagstöd
33 § livsmedelslagen.
Lagrum: EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804)
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av
denna lagstiftning.
Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte får negativ påverkan på barn.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt förslag till justerad taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen och överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Med anledning av att EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 träder i kraft en
14 december 2019 behöver kommunens taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen anpassas för att säkerställa att avgifter kan tas ut för
kontrollen. Som utgångspunkt gäller att de kommunala dokument som innehåller
hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver
ändras före årsskiftet.
SKL har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare
underlag men som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. I den
nya kontrollförordningen har bland annat begreppet ”extra offentlig kontroll” tagits
bort. Nytt är att begreppen ”uppföljande av kontroll som inte var planerad” och
”utredning av klagomål” har införts som specifikation av den offentliga kontroll
nämnden kan ta ut avgift för från 14 december 2019. Livsmedelsverkets riskmodul
har bilagts taxan. Det har förtydligats att livsmedelsföretagaren måste visa att
verksamheten upphört för att få avgiftsbefrielse. En vidare möjlighet till justering av
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2019-11-28
avgifter än vad som tidigare var möjligt har lagts till. Utgångspunkten är fortfarande
att det snarast är sänkningar som kan komma i fråga.
Ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under
2020 vilket innebär att kommunen antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen
under senare delen av 2020.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 232 den 14 november 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 287 den 6 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-08
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 oktober 2019,
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen,
Tidigare fastställd taxa.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
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§216

Antagande av allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder
2019/370
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1
2

Anta Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun,
daterat 2019-11-12. Stadgan träder i kraft 2020-01-01.
Samtliga tidigare antagna stadgor för nu verksamma nämnder upphör att gälla
2019-12-31.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Kommunkansliet har tillsammans med representanter från övriga förvaltningar
arbetat fram förslag till dels förslag till nya reglementen dels ett gemensamt
reglemente för alla nämnder inklusive kommunstyrelsen, benämnt Allmän stadga
för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun.
Förslaget innebär att tidigare arbetsformer m.m. (reglerades i respektive nämnds
stadga och i kommunstyrelsens reglemente) som i huvudsak är gemensamma
lämpligen bör hanteras i ett gemensamt dokument. Med detta kommer båda
fullmäktige och nämnderna förhoppningsvis uppnå:
 en bättre översyn av de gemensamma reglerna,
 effektivisering av framtida ändringar då bara en ändring behöver göras,
 respektive reglemente blir tydligare och kan framhålla de verksamhetsområden
som särskiljer nämnderna/styrelsen,
 förenkling att vara förtroendevald med uppdrag i flera nämnder samtidigt.
Stadgan bygger på de gemensamma bestämmelserna i SKL:s vägledning för
reglementen för styrelse och nämnder utgiven mars 2019 tillsammans med de lokala
bestämmelser som används i Tjörns kommun. Det har även gjorts övrig
omvärldsbevakning och vikt har lagts vid att renodla fullmäktiges styrande
dokument så att bestämmelser endast förekommer i ett dokument. För en detaljerad
redovisning av hänvisningar och förklaringar se, till tjänsteutlåtandet, bifogad
handling.
Stadgan innehåller bestämmelser om
 Organisation inom verksamhetsområdet
 Personalansvaret
 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
 Samråd
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28































Ekonomisk förvaltning
Processbehörighet
Remisser och yttranden
Diarium och arkiv
Behandling av personuppgifter
Information
Kris, beredskap och säkerhet
Mandattider
Avsägelse av uppdrag
Ersättares tjänstgöring
Ersättares särskilda rättigheter vid sammanträde
Jäv och växeltjänstgöring
Ordförande
Presidium
Ersättare för ordföranden
Utskott
Kommunalråd
Tid för sammanträden
Kallelse
Närvarorätt
Deltagande i sammanträde
Upprop
Yrkanden
Deltagande i beslut
Omröstning
Justering av protokoll
Reservation
Offentliga nämndsammanträden
Undertecknande av handlingar
Delgivningsmottagare

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 223 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-12
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, förslag 201911-12
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, med
kommentarer
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) yrkar att 30 §, 3 st i stadgan ska kompletteras
med följande mening: ”Nämndens presidium ska i förekommande fall vara tillika
arbetsutskottets presidium” samt att 33 §, 1 st ska ha följande lydelse: ”Sedan val av
kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter en
ordförande, tillika kommunalråd (majoritetsföreträdare). Minoriteten väljer inom sig
en minoritetsföreträdare tillika oppositionsråd.”.
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) och Björn Möllers (-) förslag
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.

Justerandes sign
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§217

Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen
2019/366
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen, förslag daterat 2019-11-28. Reglementet
träder i kraft 2020-01-01.
2. Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen upphör att gälla 2019-12-31.
Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen styrelsen/nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och
barn. Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Kommunledningskontoret vid kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram
föreliggande förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget innehåller
översyn av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa
delar av nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av
kommunstyrelsens ansvarsområden föreslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 234 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2019-11-07
Reglemente för kommunstyrelsen, gällande reviderad senast 2018-12-13, KF § 202
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag och att anta förslag daterat 2019-11-28.
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§218

Antagande av nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
2019/369
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1
2

Anta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2019-10-30.
Reglementet träder i kraft 2020-01-01.
Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden upphör att gälla 201912-31.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn.
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens
ansvarsområden föreslås.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt
reglemente. Kommunkansliet tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag till
nytt reglemente.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235 den 14 november 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 287 den 6 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-30
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, förslag 2019-10-30
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, gällande antaget 2018-12-13, KF § 203
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag.
Justerandes sign
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§219

Antagande av nytt reglemente för socialnämnden
2019/368
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1
2

Anta reglemente för socialnämnden, daterat 2019-10-10. Reglementet träder i
kraft 2020-01-01.
Nu gällande reglemente för socialnämnden upphör att gälla 2019-12-31.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn.
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Socialförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram föreliggande
förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn av språk,
genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av nuvarande
reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens
ansvarsområden föreslås.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente.
Kommunkansliet tillstyrker socialnämndens förslag till nytt reglemente.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 236 den 14 november 2019
Socialnämnden, § 195 den 30 oktober 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2019-10-10
Reglemente för socialnämnden, förslag 2019-10-10
Reglemente för socialnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-19, KF § 115
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
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§220

Antagande av nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
2019/355
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1
2

Anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden, daterat 2019-10-17.
Reglementet träder i kraft 2020-01-01.
Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden upphör att gälla
2019-12-31.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn.
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
Barn- och utbildningsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens
ansvarsområden föreslås.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till
nytt reglemente. Kommunkansliet tillstyrker barn- och utbildningsnämnden förslag
till nytt reglemente.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 237 den 14 november 2019
Barn- och utbildningsnämnden, § 84 den 24 oktober 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-17
Reglemente för barn för barn- och utbildningsnämnden, förslag 2019-10-17.
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, gällande reviderad senast 2018-0919, KF § 114.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign
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§221

Antagande av nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
2019/367
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterat 2019-11-11.
Reglementet träder i kraft 2020-01-01.
2. Nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphör att gälla 2019-1231.
Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn.
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.
kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens
ansvarsområden föreslås.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt
reglemente. Kommunkansliet tillstyrker kultur- och fritidsnämnden förslag till nytt
reglemente.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 238 den 14 november 2019
Kultur- och fritidsnämnden, § 91 den 11 november
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-10-17
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, förslag 2019-11-11
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-19,
KF § 114
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign
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Gert Kjellberg (TP) yrkar att § 9 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden ska ha
ett nytt första stycke med lydelsen: ”Kultur- och fritidsnämnden får besluta om
konstinköp för 50 000 kr per objekt. Inköp över denna kostnadsnivå ska beslutas av
fullmäktige.”.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji
Dahne (MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP),
5 Nej-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
1 avstår, Martin Johansson (SD).
Med stöd av ordförandens utslagsröst väljs Lars Carlssons och Tanja Siladji Dahnes
förslag.
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§222

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg kvartal 3 2019
2019/373
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anteckna till protokollet att
information om rapporten lämnats.
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
Redovisning av kvartalsrapport 3 2019 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och 9 § LSS.
Kommunen hade 8 ej verkställda beslut att rapportera. 5 gällde permanent bostad
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 §, 1 gällde kontaktperson enligt SoL, 2 gällde
kontaktperson enligt LSS.
Beslutsdatum 2018-02-21 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-0131), 2018-12-14, 2018-12-17, 2018-12-21, 2019-03-14, 2019-03-26, 2019-04-23,
2019-07-02.
Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande kontaktfamilj enligt SoL att
rapportera in, samt 1 ärende gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap
7 § SoL som avslutats av annan anledning.
Fördelning för kön: 6 man, 4 kvinna.
Mer information återfinns i tjänsteutlåtande från socialnämnden.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 239 den 14 november 2019
Socialnämnden, § 188 den 30 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 21 oktober 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
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§223

Ändring i policy/riktlinjer för markförsäljning avseende
kompletteringsmark
2019/318
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. revidera Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt
vattenområden ägda av Tjörns kommun eller dess bolag så att definitionen på
kompletteringsmark gör skillnad på kompletteringsmark som värderas efter
marginalvärde och kompletteringsmark som ska värderas efter
genomsnittsvärde.
2. revidera Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt
vattenområden ägda av Tjörns kommun eller dess bolag så att beräkning av
ersättning för kompletteringsmark tar hänsyn till
beräkningsgrund(marginalvärde eller genomsnittsvärde), taxeringsvärdets
generella förhållande till marknadsvärdet, belägenhetsfaktorer och uppräknas
med fastighetsprisindex från två år innan värdetidpunkten.
3. revidera Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt
vattenområden ägda av Tjörns kommun eller dess bolag så att kommunen
och dess bolag ska samråda med varandra innan mark säljs.
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
Kommunfullmäktige reviderade genom beslut 2013-12-12 §259 kommunens
Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden
ägda av Tjörns kommun eller dess bolag(nedan benämnd
”markförsäljningspolicyn”) och ändringarna innebar bl.a. att s.k.
”kompletteringsmark” blev mycket billigare. Dels anses all kompletteringsmark
värderas efter marginalvärde istället för genomsnittsvärde som i många fall är
rimligt och dels värderas marken ytterligare till ännu lägre pris då taxeringsvärdet är
75% av marknadsvärdet två år innan värdetidpunkten och tar inte hänsyn för närhet
till stranden.
Kommunens förvaltning och de kommunala bolagen bör samråda med varandra
innan mark säljs.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 240 den 14 november 2019
Kommunfullmäktige, § 259 den 12 december 2013
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-18
Policy/riktlinjer för försäljning/arrende av mark, fastigheter samt vattenområden
ägda av Tjörns kommun eller dess bolag, antagna av KF 2013-12-12 §259
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-), Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§224

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och
Cyril Esbjörnsson (TP) om beslut att ett nytt kulturhus inte skall
uppföras
2018/527
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Eventuell byggnation av kulturhus hanteras inom ramen för kommunens
budgetprocess.
2. Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Motionärerna Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) anser att
kommunfullmäktige ska besluta att ingen byggnation av kulturhus ska ske under
mandatperioden samt ge förvaltningarna i uppdrag att stoppa all projektering
avseende nytt kulturhus.
Beslut om vilka investeringar som ska genomföras tas i och med att beslut om
kommunens investeringsbudget. Detta beslut fattas av kommunfullmäktige i juni
varje år enligt den beslutade budget- och uppföljningsprocessen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 241 den 14 november 2019
Kommunfullmäktige, § 161 den 16 maj 2019 – återremiss för att invänta budget
Kommunstyrelsen, § 94 den 2 maj 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 80 den 17 april 2019
Kommunfullmäktige, § 23 den 24 januari 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-24
Motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om beslut om att ett
nytt kulturhus inte ska uppföras, 2018-12-14
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.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) och Lars
Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) och Lars Carlssons (M) förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Tanja Siladji Dahnes (MP) och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§225

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till
10% av heltid
2019/231
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon
till justeringstillfället.
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 att ändra tjänstgöringsgraden för
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 % av heltid.
Motionens innehåll
”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av
heltid”
Bakgrund:
Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra
personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen.
Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att
företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80
procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice
ordförande i nämnden.
Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för
uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande
Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:
1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice
ordförande till 10 procent av heltid.”
Förvaltningens kommentar till motionen
Kommunfullmäktige har i beslut 2018-06-14, § 92 fastställt arvodesbestämmelserna
inkl. fasta arvoden för mandatperioden 2019-2022. Därutöver fastställde man även,
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efter politiska överläggningar, tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande till 80 %. Om det föreligger ett behov av att utvärdera
tjänstgöringsgraden för presidiemedlemmar i nämnderna bör arvodesberedningen
hantera frågan. Arvodesberedningen har under en mandatperiod löpande dialog med
samtliga nämnders presidium för att kunna ta del av erfarenheter och synpunkter
kopplat till ersättning- och tjänstgöringsnivåer. Förvaltningen föreslår att motionen
avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019
Kommunfullmäktige, § 92 den 14 juni 2018 - om att anta arvodesbestämmelser och
att tjänstgöringsgrad för 2:e vice ordföranden ska vara 80 % av heltid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Motion den 21 maj 2019.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:15 och återupptas kl. 17:20.
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 och att Martin Johansson (SD) ska lämna lokalen när
ärendet handläggs på grund av den stora ekonomiska påverkan som beslutet innebär
för den berörde.
Beslutsgång
Ordföranden förklarar att han inte avser att ställa proposition på Gert Kjellbergs (TP)
yrkande i den del som avser att Martin Johansson (SD) ska lämna lokalen.
Ordföranden ställer proposition på Gert Kjellbergs (TP) förslag i den del som avser
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen mot Tanja Siladji Dahnes (MP)
m.fl. förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Tanja
Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag.
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag väljs.
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§226

Svar på motion från Benny Andersson (S) om hur Tjörns kommuns
tillgångar är säkrade i konstruktionen av SOLTAK AB
2019/253
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
Socialdemokraterna genom Benny Andersson, har inkommit med en motion om hur
Tjörn kommuns tillgångar är säkrade i konstruktionen av Soltak AB. De
frågeställningar som lyfts i motionen är om Soltak AB hamnar på obestånd, hur är i
så fall Tjörns kommuns tillgångar säkrade, såväl på våra egna bankkonton som i
Soltak AB? Finns erforderliga försäkringar eller säkerhet ordnat på annat sätt? Kan
Tjörns kommun bli ansvarig för kostsamma överenskommelser och avtal som
Soltak AB ingår för ägarkommunernas räkning? Kan Soltak AB sälja ut delar av sin
verksamhet, vad skulle det i så fall få för konsekvenser?
Motionen föreslår att, kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra
en genomgripande riskanalys av samarbetet med Soltak AB genom:
-

Utreda hur Tjörns kommuns tillgångar och skulder kan påverkas av olika
tänkbara utvecklingsscenarier för Soltak AB

-

Utreda hur Tjörns kommuns tillgångar kan säkras, när Soltak AB har rätt att
utanordna pengar från Tjörns kommuns konto i bank

-

Att vidta de relevanta åtgärder som behövs för att säkra Tjörns kommuns
tillgångar i samarbetet med Soltak AB

-

Att återrapportera utredningarna och genomförda åtgärder till
Kommunfullmäktige senast under december månad 2019

Förvaltningen anser att genom de för Soltak AB antagna styrdokument såsom
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv samt Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och revisorernas granskning utgör en tillräcklig reglering av risker.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Motionen
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl.
förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§227

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter om att utreda
möjlighet till utträde ur SOLTAK AB
2018/437
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
Verksamheten inom Soltak AB startade i oktober 2016. Det innebär att
verksamheten varit igång under 3 år. Syftet med Soltak AB är långsiktigt och
inriktat på att skapa effektiva administrativa processer med hög kvalitet och låg
sårbarhet så att resurserna till kärnverksamheterna kan öka. Detta arbete är
pågående. Att redan efter 3 år, initiera en utredning i syfte att utvärdera
verksamhetens effektivitet anses vara för tidigt för att den ska kunna ge några
rättvisande och relevanta svar.
I tertialrapport 2 2019 för Soltak AB prognostiseras en positiv trend för 2019.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Motionen
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§228

Bordlagt ärende: 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. 17:25 och återupptas kl. 17:26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet.
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§229

Utnämning av dataskyddsombud för kommunstyrelsen
2019/397
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utse Torbjörn Hall till dataskyddsombud från och med den 1 januari 2020.
2. Rekommenderar att övriga personuppgiftsansvariga nämnder och bolag i Tjörns
kommun utser dataskyddsombud i enlighet med vad dataskyddsförordningen
föreskriver.
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 dataskyddsförordningens (EU) artikel 37-39 ska personuppgiftsansvariga
myndigheter utnämna ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att
informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige, övervaka efterlevnaden av
författningar om dataskydd, utbilda personal i dataskyddsfrågor, ge råd vad gäller
konsekvensbedömningen avseende dataskydd, samarbeta med och vara
kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).
Nuvarande dataskyddsombud har beviljats tjänstledighet och ett nytt
dataskyddsombud behöver därför utses av personuppgiftsansvariga nämnder och
bolag i Tjörns kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Datainspektionen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Tjörns Bostads AB
Tjörns Hamnar AB
Tjörns Måltids AB
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Justerandes sign
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§230

Samråd om budget 2020 för Samordningsförbundet Älv & Kust
2019/343
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge sitt samtycke till Samordningsförbundet Älv &
Kusts budgetförslag för år 2020.
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
Samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse önskar samråda om förbundets
föreslagna budget för år 2020. Tjörns kommuns avgift för 2020 är 311 tkr.
Motsvarande avgift 2019 ligger på 313 tkr. Ekonomiavdelningen har inga övriga
synpunkter.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 245 den 14 november
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Samråd om budget 2020 för Samordningsförbundet Älv & Kust.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Älv & Kust
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§231

Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-08-31 Samordningsförbundet Älv
& Kust
2019/327
Beslut
Kommunstyrelsen noterar delårsrapport för Samordningsförbundet Älv & Kust per
den 31 augusti 2019.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv & Kust har översänt delårsrapport per augusti 2019.
Samordningsförbundet uppvisar ett positivt resultat för perioden på 1 835 tkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 251 den 14 november
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 206 den 17 oktober
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Delårsrapport Älv & Kust 2019-01-01 - 2019-08-31 med missiv
Styrelseprotokoll 2019-09-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Älv & Kust

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§232

Fortsatt medverkan i projekt Växtverkstan, Billströmska
Folkhögskolan för år 2020
2019/342
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fortsatt bidra med 150 000 kronor till Projekt
Växtverkstan under förutsättning att socialnämnden beslutar att bidra med
motsvarande summa 2020.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet är positivt för barn i de fall föräldrar är delaktiga i Växtverkstans
verksamhet.
Sammanfattning
Under 2015 togs beslut i Tjörns kommun och i Samordningsförbundet att försöka
starta ett socialt företag i anslutning till Billströmska Folkhögskolan. Projektet som
var treårigt fick namnet Växtverkstan och Tjörns kommun är projektägare. Målet
med projektet var att det skulle omvandlas till ett självfinansierat socialt företag vid
projektets slut 2018.
Förutsättningarna för att lyckas med detta har visat sig vara svårt och i dagsläget
undersöks att omvandla del av projektet till ett socialt företag.
Idag har Växtverkstan 5 personer med trygghetsanställningar som till stor del är
finansierade av statliga medel, samt en projektledare.
Inom verksamheten ingår även rehabiliterande insatser dvs. en grön rehabilitering
på hemmaplan.
En rimlig bedömning är att Växtverkstan till viss del kan bidra till sin egen
fortlevnad men behöver fortsatt ekonomiskt stöd i framtiden.
Kommunstyrelsen beslutade att vara med och finansiera ytterligare en förlängning
projektet under 2019 och att ytterligare finansiering därefter skulle upphöra. En ny
projektansökan har nu inkommit från Samordningsförbundet, med önskemål om
300 tkr även under 2020. Socialnämnden har yttrat sig över ansökan och ställer sig
positiv till att Kommunstyrelsen fortsatt bidrar till projektet samt åtar sig
projektägarskapet.
Kommunstyrelsen tycker att projektet är angeläget, men att det nu gått 4 år med
önskemål om ett femte år och därför inte längre har karaktären av ett projekt.
Kommunstyrelsen anser därför att om verksamheten skall fortsätta ytterligare ett år
bör Socialnämnden åta sig ansvaret. Kommunstyrelsen är beredd att bidra med
halva det belopp som äskas från Samordningsförbundet, dvs 150 000 kronor för
2020.
Justerandes sign
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 252 den 14 november
Socialnämnden, § 169 den 30 oktober 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2019-10-22
Skrivelse om fortsatt samverkan i projekt Växtverkstan
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Samordningsförbundet Älv & Kust

Justerandes sign
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§233

Beslut enligt 6 kap 9 § KL ang. de delägda kommunala bolagens
verksamhet 2018
2019/160
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna i Renova AB, Renova Miljö AB,
SOLTAK AB har under 2018 varit förenliga med de fastställda kommunala
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Barnkonventionen
Beslutet berör inte barn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen (2017:725), KL, pröva om
de delägda bolagens verksamhet under föregående kalenderår har varit förenliga
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska
styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar att åstadkomma. De
kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten och tar sikte på vilka
kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.
Det är kommunstyrelsen som avgör hur uppsiktsplikten ska genomföras samt vilka
uppgifter och handlingar som ska ligga till grund för beslut enligt 6 kap 9 § KL.
Av protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor som löpande tillställts
kommunstyrelsen, uppgifter från revisionsberättelser samt årsredovisningar,
bedömer förvaltningen att verksamheten i Renova AB, Renova Miljö AB, SOLTAK
AB har varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna under 2018.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 246 den 14 november
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
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§234

Ansökan om sponsring av Träbåtsfestivalen 2020
2019/354
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ingå ett tvåårigt sponsoravtal med Västkustens Träbåtsförening för åren 2020
och 2021. Tjörns kommun går in med 200 000:- per år. Tjörns kommun kan inte
ombesörja parkerings- och trafikhantering under evenemanget. Uppgiften
hänvisas till evenemangsarrangören. För övrigt regleras åtagandena i
sponsringsavtalet.
2. Utvärdering av arrangemanget enligt sponsringsavtal ska vara Tjörns kommun
tillhanda senast den 1 oktober 2020 och 2021. Arrangemanget och innehållet i
parternas sponsringsavtal fyller kriterierna som fastställts i kommunens
Riktlinjer för sponsring.
Reservation
Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) reserverar sig till förmån
för eget yrkande. Skriftlig reservation redovisas i slutet av paragrafen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet påverkar barn positivt och att barn får en möjlighet att ta del av sin
hembygds historia.
Sammanfattning
Träbåtsfestivalen i Skärhamn är ett evenemang som äger rum i juli månad.
Huvudattraktionen är de 75-80 träbåtar som tar över hamnen och skapar en flytande
utställning. Utöver det är det festligheter och aktiviteter som sträcker sig från södra
hamnen till torget. Bland annat är det uppvisning och demonstration av hantverk,
marknad och musikunderhållning.
Evenemanget har utvecklats i enlighet med de kriterier och utvecklingsinsatser som
angivits i tidigare samarbetsavtal mellan kommunen och föreningen. Det gäller
innehållsmässigt och organisatoriskt där man nu har ett starkt koncept. Samverkan
med näringslivet har ökat och samarbetet med Företagsföreningen intensifierats.
Föreningen har inte ökat finansieringen från externa finansiärer.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 247 den 14 november 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-31
Inkommen ansökan.
Utvärdering Träbåtsfestivalen 2019
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Björn Möller (-) yrkar avslag på ansökan.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl.
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag.
Nej- röst för Björn Möllers (-) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-)
Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag väljs
Protokollsanteckning
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning.
Träbåtsfestivalen jobbat hårt på att öka den externa finansieringar.
Syftet är att visa upp träbåtar och Bohusläns maritima kulturarv
kring träbåtar, byggtraditioner och marin nostalgi. Att locka publik
regionalt, nationellt och internationellt. Festivalen genererar en stor
mängd besökare och är en viktig del av säsongen för det lokala
näringslivet. Evenemanget skapar god stämning i Skärhamn och blir
en mötesplats för lokalbefolkning. Skärhamn och Tjörn sätts på
kartan och stärker kommunens varumärke. Kommunens logga och
varumärke skall synas i marknadsföring. Västkustens
Träbåtsförening, Södra Bohuslän Turism och Skärhamns
Småföretagarförening ser till att Tjörn tydligt förknippas med
evenemanget i kommunikationen och involverar och samarbetar
med näringslivet.
Skriftlig reservation
Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) lämnar en skriftlig
reservation:
Vi kan konstatera att den styrande grupperingen bestående av (L),
(M), (C), (KD), (MP) och (SD) valt att skära ner de ekonomiska
ramarna till Barn- och utbildningsnämnden på ett sätt som gör att
viktiga resurser som vikarier, lärarassistenter, läromedel m.m. idag
saknas inom Tjörns skolor.
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Att i detta läge satsa stora skattepengar på olika
sponsringsarrangemang som Träbåtsfestivalen eller Midsummer
Match Cup blir direkt provocerande för Tjörns skattebetalare.
Först när vi kan säkerställa att våra unga och äldre får värdiga
förutsättningar inom Tjörns kommun kan vi satsa på andra
evenemang.
Denna princip måste gälla även om arrangemanget som
Träbåtsfestivalen är både positivt och inspirerande för festivalens
besökare.
Rikard Larsson, Benny Halldin Socialdemokraterna och Björn
Möller Björn på Tjörn reserverar sig till förmån för eget yrkande i
kommunstyrelsen det vill säga avslag på begäran om sponsring.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justerandes sign
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§235

Initiering av ärende: Redogörelse för kommunstyrelsen av
kommunens hantering avseende konflikten mellan en privatperson
och två näringsidkare i yrkeshamnen i Stansvik, Rönnäng
2017/622
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att:
1. Notera meddelad information genom tjänsteutlåtandet i ärendet och föredragning
KS 2019-11-28, § 207.
2. Ärendet avslutas.
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
En fastighetsägare i Stansvik har hamnat i konflikt med ett flertal näringsidkare i
Stansvik hamn i Rönnäng. Fastighetsägaren har upprepade gånger klagat till
myndigheterna och kommunen avseende hamnens verksamhet, trafik förbi deras
hus, kajens stabilitet osv. Personkonflikter där människor har känt sig påhoppade
och hotade ska ha förekommit.
Kommunen är direkt inblandad avseende en fastighetsbestämning genom
lantmäteriet som avslutats men överklagats, och bygg- och miljöavdelningarna som
har en stor mängd klagomålsärenden från fastighetsägaren.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott §4 den 17 januari 2018
Kommunstyrelsen §189 den 2 november 2017
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Initiativärende från Gert Kjellberg (TP).
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska notera meddelad information
genom tjänsteutlåtandet i ärendet och föredragning KS 2019-11-28, § 207 samt att
ärendet avslutas.
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§236

Muddring av farled vid Kalvesund
2019/382
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att:
1. Godkänna beställning av muddring av farled vid Kalvesund.
2. Uppdra kommunchefen att verkställa beslutet.
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
Kommunstyrelsen genom Samhällsbyggnadsutskottet genomförde under 2018
sprängning av ett grund i anslutning till farleden vid Kalvesund. Efter sprängningen
vidtog arbete med bortforsling av sprängsten. Därefter genomfördes en sjömätning
som visade att farleden var i behov av underhållsmuddring. Muddringen kunde
dock inte genomföras vid tidpunkten då det utgör vattenverksamhet och endast får
genomföras under vissa tider på året. Åtgärden med grundet är klart och det finns
därför ett stort behov av att genomföra muddringsåtgärd i anslutning till detta för att
få en fullgod farled för färjedriften.
Tjörns Hamnar AB är ansvarig för drift av färja samt hamnanläggningar för färja.
Kommunstyrelsen är ansvarig för ägande av färja samt farled.
Kommunen har sedan tidigare upphandlat tjänsten med företag som kan genomföra
åtgärden. Företaget har gjort en kostnadsberäkning av åtgärden motsvarande ca
400-500 tkr.
Åtgärden finns inte med i Kommunstyrelsens budget för 2019 och föreslås därför
belasta Kommunstyrelsen budget för oförutsedda kostnader.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 249 den 14 november
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Justerandes sign
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§237

Återremitterat ärende: Hemställan att överlåta
exploateringsfastigheter till Jemmet AB
2019/325
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tångeröds fastighetsutveckling AB och dess dotterbolag erbjuds lämna åter de
av kommunen köpta fastigheterna till kommunen för samma summa de köptes
för. Kostnader för överföringen står Tångeröds fastighetsutveckling AB och dess
dotterbolag för.
2.

Vitena enligt köpeavtalen kvarstår oförändrade.

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
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, Jemmet AB, 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 begär Jemmet AB att den
andra omgången av viten som utlöstes i juni 2019 och kommer utlösas december
2019 och därefter årligen uppskjuts till 2021-06-30. Att kunna komma undan viten
genom att byta bolag är ingen bra lösning. Om exploatören önskar återlämna
fastigheterna till kommunen kan vitesskyldigheten brytas från
återlämnandedatumet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 253 den 14 november 2019
Kommunstyrelsen, § 196 den 31 oktober 2019
Kommunfullmäktige, § 79 den 4 april 2019
Kommunfullmäktige, § 44 den 26 februari 2015
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-21
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)
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att:
1. Tångeröds fastighetsutveckling AB och dess dotterbolag erbjuds lämna åter de av
kommunen köpta fastigheterna till kommunen för samma summa de köptes för.
Kostnader för överföringen står Tångeröds fastighetsutveckling AB och dess
dotterbolag för.
2. Vitena enligt köpeavtalen kvarstår oförändrade.
Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (-), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP) och Martin Johansson (SD) tillstyrker Lars
Carlssons förslag.
Beslutet skickas till
Tångeröd fastighetsutveckling AB
Jemmet AB
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§238

Månadsuppföljning per oktober
2019/161
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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
Månadsuppföljningen per oktober månad visar på ett resultat för kommunen på
+11,0 mkr och periodens budget är +3,7 mkr. Kommunens prognostiserade resultat
på helår är + 2 mkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 254 den 14 november
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-13
Månadsuppföljning januari-oktober 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§239

Komplettering Risk- och sårbarhetsanalys sekretessdel 2019
2019/279
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får negativa konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Barn kommer istället att påverkas positivt av dessa förslag på åtgärder.
Sammanfattning
Förvaltningen fick vid kommunstyrelsens möte 2019-10-31 i uppdrag att senast
under december månad återkomma med en prioritering och förslag på ansvariga
utförare för att genomföra föreslagna åtgärder i den framtagna risk- och
sårbarhetsanalysen.
I de åtgärdsförslag som tagits fram i Risk- och sårbarhetsanalysen ingår att åtgärda
ovanstående problem, dvs att det saknas åtgärdsplaner eller att dessa inte övas. I
dokumentet har därför de olika åtgärdsförslagen prioriterats och ansvariga
förvaltningar pekas ut. Detta för att säkerställa att åtgärdsförslagen genomförs.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 198 den 31 oktober 2019
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Handläggaren
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§240

Initiativärende kommunstyrelsen förtroende för kommunstyrelsens
2:e vice ordförande Martin Johansson (SD)
2019/400
Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon
till justeringstillfället.
Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S) och Björn Möller (-) reserverar sig mot
beslutet. Skriftlig reservation redovisas i slutet av paragrafen.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har väckt ett initiativärende där han föreslår att
kommunstyrelsen ska besluta följande.
 Att uttala att nämndens 2:e viceordförande agerande och bemötande av ledamot
i nämnden är icke är ett förenligt med det uppdrag som åligger nämndens 2:e
viceordförande.
 Att uttala sig om att uppmana Martin Johansson(SD) att lämna sitt uppdrag som
ledamot i presidiet för nämnden.
Enligt kommunstyrelsens arbetsordning ska kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde besluta om ärendets beredning.
Beslutsunderlag
Initiativärende Gert Kjellberg (TP), daterad 2019-10-25
Jäv
Gert Kjellberg (TP) menar att Martin Johansson (SD) är jävig och ska lämna
sammanträdeslokalen när ärendet behandlas.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras mellan kl. 18:02-18:08 och 18:17-18:24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen valt att bordlägga ärendet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej- röst för ärendet ska bordläggas i enlighet med Tanja Siladji Dahnes (MP)
yrkande.
Justerandes sign
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Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-).
6 Nej-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
Kommunstyrelsen har valt att bordlägga ärendet.
Skriftlig reservation
Socialdemokraterna och Björn på Tjörn i kommunstyrelsen reserverar sig
mot beslutet med följande motivering:
Vi kan konstatera att den styrande grupperingen bestående av (L),
(M), (C), (KD), (MP) och (SD) valde att frångå kommunallagen i
hanteringen av ärendet.
I kommunallagens 6 kapitel 30 § står det:
”En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den
förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan
utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot
honom eller henne ska självmant uppge det.
Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har
någon annan inte trätt i dennes ställe, ska nämnden snarast besluta i
jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan
endast om nämnden annars inte är beslutsför och någon annan inte
kan tillkallas utan olägligt uppskov.”
Att Martin Johansson (SD) var jäv i hanterandet av detta ärende
borde i sig vara uppenbart för alla. När Martin Johansson (SD) ändå
inte själv anmälde detta väcktes frågan om hans jäv på
sammanträdet.
Istället för att som kommunallagen stadgar ”snarast besluta i
jävsfrågan” beslöt Kommunstyrelsen att bordlägga ärendet ett beslut
som Martin Johansson (SD) själv deltog i.
Rikard Larsson, Benny Halldin Socialdemokraterna och Björn
Möller Björn på Tjörn reserverar sig starkt mot denna lagvidriga
hantering av ärendet. Vi anser frågan om jäv skulle avgjorts först och
sedan kunde frågan om bordläggning behandlats
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§241

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:
Kommunchef
Avtal avseende kommunens löpande behov av foto och tavelramar
Mark- och exploateringschef
Försäljning av tomt St Dyrön
Försäljning av sjöbod - Undertecknat lägenhetsarrende, Ävja
Försäljning av sjöbod - Undertecknat lägenhetsarrende, Ävja
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Höviksnäs
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Rönnäng
Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§242

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 Måltids AB
Styrelsemöte 2019-10-23.
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2019-10-18.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-28
§243

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar om aktuella frågor från förvaltningen,
idag bland annat om:
 Kommunjuristen har beviljats tjänsteledighet och rekrytering pågår.
 Porrfilter för kommunens samtliga datorer kommer snart vara i drift.
 Förslag till Tobakspolicy är på gång.
 Styrelsemöte Soltak där budget antogs.
 En MEX-ingenjör ska rekryteras.
 I samband med ett dödsfall i Rönnäng aktiverades POSOM-gruppen.
 Medborgardialog.
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