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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11

Beslutande

Martin Johansen (L)
Björn Möller (M)
Filip Gollungberg (M)
Bo Bertelsen (M)
Susanne Landgren (M)
Roland Flyckt (KD)
Jörgen Myrberg (KD)
Anders Helling (MP)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S), ej § 18
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Nils Lackfors (S)
Robert Bull (S)
Rikard Larsson (S), §§ 11, 18
Gert Kjellberg (TP) ej § 11
Thomas Jakobsson (SD)

Övriga närvarande

Håkan Bergstam (M)
Inger Forsberg Bergstam (M)
Robert Johansson (M)
Emelie Holgersson (C)
Leif Göbel (S)
Christer Wrangsten (V)
Magnus Gullbrandsson (TP), ej § 11
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Helena Strömbäck, förbundsdirektör GR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§1

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

Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens beslut
2017-11-02, § 181
Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende styrgruppen för migrations beslut
2016-03-10 ”Att avsluta förhandlingarna med bolaget Hav och Logi angående
HVB-hem etc”
Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut 2015-11-12, § 224
Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (S)
Val av ledamot i Stiftelsen Säbygården (S)

Tillägg:
-

Justerandes sign

Beslut om ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§2

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) angående placering av nytt
äldreboende/servicehus i Myggenäs
2017/428
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
i och med socialnämndens beslut 2017-09-20 § 166, att påbörja arbetet med
planering för ett nytt äldreboende på nordöstra delen av Tjörn.
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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion enligt följande:
”Placering av nytt äldreboende-servicehus i Myggenäs
Många äldre på norra och nordöstra Tjörn har hört av sig till oss i Tjörnpartiet om
att det saknas möjlighet att få plats på ett äldreboende på norra/nordöstra Tjörn.
De påtalar att kommunen medvetet valt att inte placera boende på norra Tjörn.
De framför också att de icke vill tvingas flytta till en helt annan del av kommunen
på äldre dagar.
Norra Tjörn liksom övriga delar av ön får en allt högre ålder på innevånare vilket
skapar behov av mer boende runt hela ön för våra äldre. Det har också framförts att
många äldre vill flytta från sina hus och t.ex. låta barnen ta över huset. De äldre vill
då bo i närheten av barnbarn m.m. Detta innebär att Tjörn kommer få möjlighet att
få ökad inflyttning till kommunen.
Vi i Tjörnpartiet vill att kommunen agerar snabbt i frågan samt att behovet av
äldreboende på norra/nordöstra Tjörn är stort redan i dagsläget. En placering kan
vara t.ex. den gamla tennisplanen i Myggenäs.
Kommunen bör koncentrera sig på ett nytt äldreboende på Tjörn istället för att lägga
88 miljoner på ett nytt kulturhus i Skärhamn.
Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda placering av
ett äldreboende.
Vi föreslår fullmäktige att besluta:
1. Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda
möjligheterna placera ett äldreboende i kommunal regi på norra/nordöstra Tjörn.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
2. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen senast den 201804-30 till fullmäktige.”
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2017-09-20:
”Att påbörja arbetet med planering för ett nytt äldreboende på nordöstra delen av
Tjörn och överlämnar beslutet till Kommunstyrelsen för vidare hantering av
planfrågan och anser därmed motionen besvarad.
Socialnämnden anser därmed remissen besvarad.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 233 den 14 december 2017,
Socialnämnden, § 217 den 15 november 2017,
Kommunfullmäktige, § 141 den 21 september 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 19 oktober 2017,
Motion den 4 september 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) och
Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§3

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg kvartal 3 2017
2017/702
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera till protokollet att information
om rapporten lämnats.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 3 2017 av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL och 9 § LSS.
Kommunen hade 5 ej verkställda beslut att rapportera in.
1 beslut gällande kontaktfamilj 4:1 SoL
1 beslut gällande permanent bostad 5:5 eller 5:7 SoL
3 beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS
Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in.
1 beslut gällande permanent bostad enligt 5:5 eller 5:7 SoL
1 beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS
Fördelning över kön: 5 man, 2 kvinna.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 234 den 14 december 2017,
Socialnämnden, § 213 den 15 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§4

Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst
2017/731
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tjörns kommun ansöker
om medlemskap i Tolkförmedling Väst.
Barnkonventionen
I detta skede påverkas inte barnperspektivet då beaktande av Tjörns kommuns
barnchecklista blir aktuellt först vid avrop från framtida avtal.
Sammanfattning
Tolkförmedling i Väst är ett kommunalförbund som ägs av Västra
Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad samt ytterligare 26 kommuner i
VGR. Uppdraget är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk- och
översättningstjänster.
Nu har Direktionen för Tolkförmedling i Väst öppnat upp för nya kommuner att
ansöka om medlemskap till förbundet. Ansökan om medlemskap ska vara i form av
ett fullmäktigebeslut.
För att säkerställa att behovet av språktolk- och översättningstjänster föreslås att
kommunfullmäktige fattar beslut om att ansöka om medlemskap i Tolkförmedling
Väst.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235 den 14 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 november 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§5

Revidering av målvärden i budget 2018 avseende socialnämndens
indikatorer
2017/703
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringar av
målvärden och indikatorer i budget 2018, i enlighet med socialnämndens förslag
2017-11-15:
Antal dygn för unga: år 2018 från 2500 till 1300, år 2019 från 2000 till 1280 samt år
2020 från 1600 till 1260.
Antal dygn för vuxna: år 2018 från 1700 till 875, år 2019 från 1400 till 865, år 2020
från 1150 till 855.
Sammanfattning
Socialnämnden har inkommit med förslag kring justeringar i kommunfullmäktiges
budget för 2018. Justeringarna avser förändrade målvärden för beslutade
indikatorer.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 236 den 14 december 2017,
Socialnämnden, § 208 den 15 november 2017,
Kommunfullmäktige, § 126 den 21 september 2017,
Kommunfullmäktige, § 117 den 15 juni 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2017,
Socialnämndens detaljbudget 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§6

Återremitterat ärende: Köp av fastigheten Tubberöd 1:507, Tjörns
kommun
2017/683
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå köp av fastigheten
Tubberöd 1:507 samt att köpet ska återgå i enlighet med § 15 i köpekontraktet.
Reservation
Martin Johansen (L), Roland Flyckt (KD), Jörgen Myrberg (KD), Anders
Helling (MP) och Mats Kristensson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Den
skriftliga reservationen redovisas sist i paragrafen.
Sammanfattning
Fastigheten Tubberöd 1:507 ligger strategiskt belägen mitt i centrala Skärhamn
omgiven av mark som ägs av kommunen och dess bolag. Fastigheten har tidigare
bl.a. inrymt en polisstation och ett badhus och knyter samman Skärhamns
centrumdelar med närhet till Malagaområdet och är strategiskt viktig för kommunen
att äga för att säkra upp för ett framtida levande centrum på en historiskt viktig plats
i Skärhamn.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 (§ 214) att återremittera ärendet för
utredning av kommunens behov av lokaler på fastighet Tubberöd 1:507 samt utreda
eventuella möjligheter för andra ändamål av marken med anledning av markens
beskaffenhet samt riskanalys av havsvattennivån för annan framtida
verksamhet/boende.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 2 den 11 januari 2018,
Kommunfullmäktige, § 214 den 14 december 2017,
Kommunstyrelsen, § 202 den 30 november 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 231 den 16 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 januari 2018,
Tjänsteutlåtande den 16 november 2017,
Översiktskarta,
Karta,
Budförteckning,
Köpekontrakt,
Depositionsavtal,
Karta stigande vatten,
Stigande vatten; en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M), Björn Möller (M), Bo Bertelsen (M) och Benny
Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.
Mats Kristensson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut med tillägg att förvaltningen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs
för att på fastigheten och nära angränsande mark uppföra ett 70+ boende med
upplåtelseformen hyresrätter. Förvaltningen ges även i uppdrag att i samråd med
Tubbevikens badplatsförening utreda förutsättningarna för att i högre grad anpassa
den anslutande badplatsen för funktionshindrade.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Mats Kristenssons (C) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Filip Gollungbergs (M) med fleras förslag.
Nej-röst för Mats Krinstenssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
9 Ja-röster, Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M),
Susanne Landgren (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny
Halldin (S), Nils Lackfors (S), Robert Bull (S),
5 Nej-röster, Martin Johansen (L), Roland Flyckt (KD), Jörgen Myrberg (KD),
Anders Helling (MP), Mats Kristensson (C).
2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Thomas Jakobsson (SD).
Filip Gollungbergs (M) med fleras förslag väljs.
Protokollsanteckning
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M) och Susanne
Landgren (M) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Behov av 70+ bostäder finns i Skärhamn och lämplig placering kan vara
Dunkavlemyren och inte översvämningshotad mark.
Om beslut att tillgängliganpassa Tubbevikens badplats tas får detta prioriteras inom
befintlig budget inom Kultur- och Fritidsnämnden.”
Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S)
och Robert Bull (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Socialdemokraterna avstyrker det föreslagna köpet och priset sju miljoner kronor.
Inspel från centerpartiet vid dagens möte om vad som fastigheten skulle kunna
användas till är inte berett och har inte med aktuellt ärende/sakfrågan att göra dvs
köpet för sju miljoner.
Vi kan tänka oss att förvärva fastigheten till ett väsentligt lägre pris utifrån ett syfte
att utveckla fastigheten och den kringliggande marken (SAGA-tomten). Detta bör
dock ske efter att kommunen utrett hur området skulle kunna tänkas användas.
Det bör då ske på sedvanligt sätt via ett detaljplaneärende.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
Skriftlig reservation
Martin Johansen (L), Roland Flyckt (KD), Jörgen Myrberg (KD), Anders
Helling (MP) och Mats Kristensson (C) reserverar sig enligt:
”Vi reserverar oss mot beslutet att avslå köpet av Tubberöd 1:507 (Gamla Polishuset)
med följande motivering:
Syftet med köpet av fastigheten Tubberöd 1:507 (Gamla polishuset) är att uppföra
hyresrätter enligt det så kallade 70+ konceptet. Ibland kallas detta seniorboenden. Vi
vill att i absolut bästa läge även på västra Tjörn erbjuda de äldre ett väldigt attraktivt
boende i hyresrätter. Idag finns denna möjlighet endast i Kållekärr där det blivit en
stor succé. Demografin visar att det finns ett stort antal äldre även på västra Tjörn. I
samband med detta vill vi också i samverkan med den fantastiskt välfungerande
badplatsföreningen i Tubbeviken utreda förutsättningarna för att i ännu högre grad
anpassa badplatsen för funktionshindrade. Detta gynnar inte bara de boende i det 70+
boendet vi önskar uppföra utan även alla andra äldre och funktionshindrade som
finns på västra Tjörn. Fastigheten är dyr i inköp som alltid när man vill införskaffa
mark i ett så kallat A-läge men för oss är de äldre värda det.
I debatten framfördes även att detta område rent generellt inte skulle gå att bygga på
då det fanns risker för översvämning. Detta påstående blir vi mycket överraskade
över då det för det första inte stämmer då det definitivt finns teknik för att klara av att
göra detta och för det andra kan vi konstatera att det är tur att denna synpunkt inte har
haft något genomslag utanför Tjörn då till exempel hela Nederländerna varit
obebyggd med sådana riktlinjer. Vi är yttermera överraskade över att detta påstående
kommer från en i vanliga fall progressivt parti som exempelvis varit i ledande
ställning vid framtagandet av förslaget till detaljplan för Södra hamnen där man ju till
och med förespråkar byggnation i vattnet i form av ett hotell.
Som någon sade, politik är att vilja. Vi vill ge det bästa till de äldre.
Reservation till förmån för eget yrkande:
Yrkande avseende Tubberöd 1:507 från (L), (KD), (MP), (C).
Bifall till punkterna 1&2 samt tilläggsyrkande:
Förvaltningen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att på fastigheten och
nära angränsande mark uppföra ett 70+ boende med upplåtelseformen hyresrätter.
Förvaltningen ges även i uppdrag att i samråd med Tubbevikens badplatsförening
utreda förutsättningarna för att i högre grad anpassa den anslutande badplatsen för
funktionshindrade.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§7

Revidering av beslut KF 2017-12-14, § 211: Kommunal borgen till
Tjörns ishall
2017/602
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Tjörns kommun går i borgen med ytterligare maximalt 8 800 000 SEK under
maximalt 20 år för Stiftelsen Tjörns ishall.
2. Borgensavtal och övriga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande och kommunchef.
3. Upphäva kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017, § 211.
Sammanfattning
Stiftelsen Tjörns ishall har 2017-11-09 inkommit med en begäran om ytterligare
kommunal borgen om maximalt 8 800 000 kronor. Kommunfullmäktige har enligt
§ 211 2017-12-14 beslutat:
”Kommunfullmäktige beslutar om en utökad kommunal borgen till Stiftelsen Tjörns
ishall på totalt 20 år för lån upp till 8 800 000 kronor.”
Beslutet behöver revideras för att tydliggöra att det rör sig om ytterligare maximalt
8 800 000 kronor utöver Stiftelsens nuvarande lån om 600 000 kronor, samt att
avtal och övriga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 3 den 11 januari 2018,
Kommunfullmäktige, § 211 den 14 december 2017,
Kommunstyrelsen, § 193 den 30 november 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 205 den 16 november 2017,
Kultur- och fritidsnämnden, § 74 den 2 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 januari 2018,
Tjänsteutlåtande den 7 november 2017,
Ansökan om kommunal borgen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§8

Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen Greta
och Per Nilssons minnesfond
2017/722
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Stiftelsen Säbygården utbetala 27 093,75 kronor
till deras angivna bankgiro.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut, 2011-04-14 § 98, tar kommunen emot utdelningar
från aktier och fonder från stiftelsen Greta och Per Nilssons minnesfond.
Stiftelsen Säbygården ansöker till kommunstyrelsen årligen om bidrag som
motsvarar utdelningen.
Ansökan har inkommit från Stiftelsen Säbygården om utbetalning som motsvarar
utdelning med 27 093,75 kronor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 238 den 14 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 december 2017,
Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen Greta och Per Nilssons
minnesfond, 2017-12-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§9

Kommunstyrelsens detaljbudget 2018 - Komplettering av målvärden
för indikatorer
2017/657
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om kompletterande målvärden för indikatorer i
kommunstyrelsens detaljbudget för 2018 i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande
2017-12-06.
Sammanfattning
Vid antagande av kommunstyrelsens detaljbudget för 2018 beslutade
kommunstyrelsen att de indikatorer som saknade målvärden skulle kompletteras
med sådana. Förslag på målvärden är nu framtagna och redovisas i upprättat
tjänsteutlåtande 2017-12-06.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 240 den 14 december 2017,
Kommunstyrelsen, § 203 den 20 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla socialdemokraternas
budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§10

Förlängning av folkhälsoplan 2012-2016
2016/56
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att ”Folkhälsoplan 2012-2016” gäller till
och med 2018.
Sammanfattning
Folkhälsoplan 2012-2016 är beslutad att gälla 2017 ut. Förvaltningen föreslår att
aktuell folkhälsoplan även ska gälla till och med 2018.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 241 den 14 december 2017,
Rådet för hälsa och hållbar utveckling, § 85 den 23 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 december 2017,
Folkhälsoplan 2012-2016,
Protokoll Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2017-10-23.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§11

Initiativärende avseende nämndens handläggning och
myndighetsutövande rörande fastigheten Rönnäng 1:612,
Linhäcklan
2017/119
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet utan vidare åtgärd.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har i kommunstyrelsen initierat ärendet avseende nämndens
handläggning och myndighetsutövande avseende fastigheten Rönnäng 1:612,
Linhäcklan. Förvaltningen konstaterar att den myndighetsutövning som skett
avseende ovan nämnd fastighet har skett korrekt utifrån rådande förhållanden. Den
inrättade styrgrupp för migration har inte fattat beslut, vilket framgår av bifogade
minnesanteckningar samt protokollsutdrag från kommunstyrelsen, § 25 den 9
februari där det framgår ”Styrgruppen för migration har inte mandat att fatta beslut
på kommunstyrelsens vägnar. Beslut rörande migration fattas i enlighet med
gällande reglemente och delegationsordning med de begränsningar som följer av
kommunallagens bestämmelser. Beredning av ärenden inom kommunstyrelsens
ansvarsområde sker enligt styrelsens arbetsordning och på det sätt som föreskrivs i
kommunallagen”.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 262 den 8 november
2017,
Kommunstyrelsen, § 63 den 9 mars 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 1 november 2017,
Minnesanteckningar styrgrupp för migration.
Jäv
Gert Kjellberg (TP) och Magnus Gullbrandsson (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen
under ärendets behandling.
Efter lottning går Rikard Larsson (S) in som tjänstgörande under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla miljö- och
samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§12

Begäran om entledigande från Mikael S Andersson (M) från
uppdraget som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
2017/720
Beslut
Kommunstyrelsen entledigar Mikael S Andersson (M) från uppdraget som ledamot i
miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
Sammanfattning
Mikael S Andersson (M) har begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 1 december 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§13

Val av ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (M)
2018/4
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Robert Johansson (M) till ledamot i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet.
Sammanfattning
Mikael S Andersson (M) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 13 den 11 januari 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår Robert Johansson (M) som ledamot i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§14

Anmälan av delegeringsbeslut
2018/2
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de redovisade delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
ska redovisas till Kommunstyrelsen
Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation. Vid dagens sammanträde föreligger redovisning enligt följande:
Tf mark- och exploateringschef:
Ny arrendator, Koholmen 1:1,
Ny arrendator, Koholmen 1:1,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Utäng 1:11,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Rönnäng 1:55,
Nyttjanderättsavtal för fastigheten Klädesholmen 1:66,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Tubberöd 1:483.
Kommunchef:
Uppsägning av lokalhyresavtal,
Uppsägning av skylt- och marknadsföringsavtal,
Uppsägning av lokalhyreskontrakt,
Uppdragsavtal avseende särfakturererad skoltrafik - skollinjer Tjörn,
Förlängning av avtal avseende befolkningsprognos,
Konsultuppdrag - genomlysning av framtida organisation - integration och
flyktingmottagning,
Uppdragskontrakt, mark- och exploateringstjänster,
Uppsägning av hyreskontrakt för bostad,
Avtal Turism i Samverkan,
Personuppgiftsbiträdesavtal,
Personuppgiftsbiträdesavtal,
Avtal Tekniska konsulter - Husprojektör El,
Avtal Tekniska konsulter - Besiktning Anläggning,
Avtal Tekniska konsulter - Besiktning Byggnad,
Avtal Tekniska konsulter - Besiktning Byggnad,
Avtal Tekniska konsulter - Besiktning VVS,
Avtal Tekniska Konsulter - Besiktning El,
Avtal Tekniska Konsulter - Besiktning El,
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
Avtal Tekniska konsulter – Husprojektörer VVS,
Avtal Tekniska konsulter – Husprojektörer VVS,
Avtal Tekniska konsulter – Husprojektörer VVS,
Förlängning av ramavtal gällande Brygg och hamnarbeten,
Förlängning av ramavtal gällande Sjötransporter ordinarie,
Förlängning av ramavtal gällande Sjötransporter akuta,
Avtal Tekniska konsulter - Genomförande i Detaljplaneprojekt,
Avtal Tekniska konsulter – Genomförande i Detaljplaneprojekt,
Avtal Tekniska konsulter – Genomförande i Detaljplaneprojekt.
Tf kommunchef:
Avslagsbeslut avseende begäran att ta del av anbud.
Kommunstyrelsens ordförande:
Signerat Ordförandebeslut, Yttrande remiss - Förslag till ny zonstruktur för
Västtrafik,
Beslut om fri utdelning av grus,
Ordförandebeslut: Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål
nr 11213-17),
Ordförandebeslut: Yttrande i mål nr 5115-17 angående offentlig upphandling.
Utskottsprotokoll:
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott
2017-12-06.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-12-14.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§15

Anmälan av bolagsprotokoll
2018/3
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 Förvaltnings AB
Styrelsemöte 2017-12-14.
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2017-12-15.
Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte 2017-12-13.
Tjörns Måltids AB
Styrelsemöte 2017-12-11.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§16

Information om Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Helena Söderbäck, förbundsdirektör på Göteborgsregionens kommunalförbund,
informerar om förbundets arbete och dess organisation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§17

Kommunkompassen
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg, kommunchef, informerar i korthet om den nyss genomförda
kvalitetsundersökningen Kommunkompassen. En mer ingående redovisning av
resultatet sker på arbetsutskottets nästa sammanträde.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§18

Dom i mål nr 10443-16 laglighetsprövning enligt kommunallagen
kommunstyrelsens beslut 160908, § 176, arrende mm på Koholmen
1:1 (Solviken)
2012/227
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av förvaltningsrättens dom i mål nr 10443-16 avseende
kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 176, arrende mm på Koholmen 1:1
(Solviken).
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom den 15 december 2017.
Jäv
Benny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Rikard Larsson (S) går in som justerare under ärendets behandling.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-11
§19

Beslut om ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare
2018/14
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden väljs till
ansvarig nämnd för tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sammanfattning
En ny lag om e-cigaretter trädde i kraft 1 juli 2017. Det framgår bland annat att
näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte
tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till
konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där
försäljningen ska ske.
Tjörns kommun har ännu inte fastställt vilken nämnd som ska ansvara för tillsyn av
försäljning av e-cigaretter samt påfyllningsbehållare. Socialförvaltningen och
kommunkansliet har fört diskussioner i ärendet och föreslår att socialnämnden ska
väljas till ansvarig nämnd. Nämnden har i sin tur rätt att besluta om samverkan med
andra aktörer, på liknande vis som handläggning och tillsyn av alkoholärenden
administreras via ett samarbete med Tillståndsenheten inom Social
resursförvaltning i Göteborgs stad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 4 den 11 januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 januari 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign
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