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Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03

Beslutande

Martin Johansen (L)
Peter Andersson (L)
Bo Bertelsen (M)
Filip Gollungberg (M), §§ 71-81, 83-88
Susanne Landgren (M)
Håkan Bergstam (M)
Inger Forsberg Bergstam (M), § 89
Roland Flyckt (KD)
Azar Hedemalm (MP)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S)
Benny Halldin (S)
Nils Lackfors (S)
Leif Göbel (S)
Rikard Larsson (S)
Gert Kjellberg (TP)
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Anders Helling (MP)
Christer Wrangsten (V)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare
Patrick Sällinen, beredskapshandläggare
Leif Isberg, länsstyrelsen
Carin Nero, länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§71

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.
Reservation
Benny Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:06 – 15:11.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen gör följande tillägg till
dagordningen:
-

Saga kulturhus – utreda status samt eventuella åtgärder som krävs för att använda
byggnaden
Svar på skrivelse från Tjörns Bostads AB angående exploatering Dunkavlemyren

Beslutsgång 1
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ”Saga kulturhus - utreda status samt
eventuella åtgärder som krävs för att använda byggnaden” ska läggas till på
dagordning och finner att det ej ska läggas till.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska läggas till på dagordning.
Nej-röst för ärendet inte ska läggas till på dagordningen.
Omröstningsresultat
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Filip Gollungberg (M),
Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M),
Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C).
7 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S),
Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
Ärendet läggs inte till på dagordningen.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ”Svar på skrivelse från Tjörns Bostads AB
angående exploatering Dunkavlemyren” ska läggas till på dagordning och finner att
det ej ska läggas till.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2018-05-03
Protokollsanteckning
Filip Gollungberg (M) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
”Ordinarie ledamot har rätt att initiera ärenden avseende kommunstyrelsens
ansvarsområden. Ärendet ska anmälas skriftligen och vara ingivet till
kommunkansliet minst 14 dagar före kommunstyrelsens sammanträde. På närmast
följande sammanträde noterar kommunstyrelsen att ärendet inkommit samt beslutar
hur ärendet ska beredas.”

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§72

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
2018/183
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande lydelse i 7 § 6
stycket avseende personuppgiftsansvar i kommunstyrelsens reglemente ska utgå och
ersättas av ett nytt stycke med följande lydelse.
”Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet”.
Barnkonventionen
Arbetsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande
personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver
kommunstyrelsens reglemente anpassas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 71 den 19 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2018,
Kommunstyrelsens reglemente, förslag 2018-04-10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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§73

Fråga om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse avseende verksamhetsåret 2017
2018/161
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn begär in respektive
deltagande kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna tillstyrker att
ansvarsfrihet lämnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 72 den 19 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 april 2018,
Årsredovisning för verksamhetsåret 2017 med bilagor,
Revisionsberättelse med granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2017,
Protokollsutdrag § 35 från Samordningsförbundets styrelsemöte
2018-02-23 samt protokollsutdrag § 49 från Samordningsförbundets styrelsemöte
2018-03-20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
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Kommunstyrelsen

2018-05-03
§74

Svar på motion från Benny Andersson (S) angående aktivt värvande
av räddningstjänstpersonal (RIB) inom Tjörns kommun.
2017/421
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande:
”Aktivt värvande av räddningstjänstpersonal (RIB) inom Tjörns kommun.
Bakgrund:
Tjörn kan glädja sig åt en positiv befolkningsutveckling. Fler tjörnbor innebär ökat
behov av personalrekrytering till kommunala verksamheter och fler bostäder av
olika slag. Men det ställer också ökade krav på räddningstjänsten för att leva upp till
en trygg och säker kommun.
Tjörn har sedan årsskiftet 2017 ingått i ett gemensamt Räddningstjänstförbund,
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF), med Stenungsunds och Lilla
Edets kommuner. Det är ett nytt samarbete som varsamt måste utvecklas i samråd
och respekt för varandras både ekonomi och behov. Det innebär inte att Tjörns
kommun kan luta sig tillbaka i tron om att vi nu säkrat en effektiv och trygg
Räddningstjänst för all framtid.
Så här ser situationen ut i dagsläget när det gäller anställningsform för
räddningstjänstpersonal.
Heltid



Tjörn
Stenungsund



Lilla Edet

7
7
10

Deltid (RIB) *med minst 25%
sysselsättningsgrad
32 (- 8)
28 (- 2)
28 (- 2) finanserade via industriavtal
16

* Räddningstjänstpersonal i beredskap /RIB) dvs deltidsanställd personal.
Inom alla områden har SBRF mycket svårt att få RIB-personal på dagtid (mån-fre)
då flertalet särskilt på Tjörn och Lilla Edet jobbar utanför kommunen, inom
Stenungsund börjar SBRF få dessa problem dagtid men också övrig tid, då fler
söker nya boenden söder om samhället, mot Kode och Jörlanda.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2018-05-03
Mot den bakgrunden är det viktigt att Tjörns kommun i aktiv samverkan med SBRF
gör vad kommunen kan för att underlätta rekrytering av RIB-personal.
Räddningstjänstpersonal i beredskaps betydelse och vikt kan inte nog framhållas för
att trygga personalförsörjningen i framtiden. Alternativet, en heltidsstyrka är för en
kommun som vår ekonomiskt orimlig under överblickbar tid.
Tjörns kommun med sina 1 200 anställda är den störste arbetsgivaren inom
kommunen. Vi bör i samverkan med SBRF snabbt undersöka hur vi
(1) bland våra medarbetare kan stimulera fler att överväga att bli en del av
räddningstjänsten och
(2) hur vi i samverkan med det lokala näringslivet kan få fler att tänka sig ställa
upp.
Vår grannkommun, Orust, går nu ut med annonser mm för att på ett aktivt och
attraktivt sätt försöker upplysa om hur man kan bli en del av Räddningstjänsten
samt vikten av det. Kanske kan vi dra nytta av deras arbete också.
Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på att:


Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samverkan och dialog med
SBRF inventera och komma med konkreta förslag för att underlätta
rekryteringsarbetet och/eller utbildningsprogram för att erbjuda passande
kommunalt eller privat anställda arbete som räddningstjänstpersonal i
beredskap.

Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sitt arbete i
denna fråga senast under januari månad 2018.”
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har besvarat motionen enligt
följande:
”SBRF är sedan 1 jan 2017 ett förbund mellan tre kommuner (Tjörn, Stenungsund
och Lilla Edet), och utför frågor som rör räddningstjänst, stöd till kommunerna vid
samhällsstörningar med mera.
Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och
säkerhet i det komplexa samhället. Förbundet ska också vara en aktiv part i
kommunernas samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser
och samhällsstörningar.
Detta med bakgrunden att SBRF arbetar inom hela förbundet.
Frågan om räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) har sedan många år tillbaka
varit problematiskt nationellt. Flera försök att rekrytera RIB-personal har gjorts och
pågår ständigt, dock utan större effekt, detta då systemet med RIB-personal är från
Justerandes sign
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en tid där man i mycket större utsträckning arbetade på fasta arbetsplatser och
tillbringade sin fritid nära sitt boende. I dagens samhälle är gränsen mellan fritid
och arbete allt mer diffust. Man utövar aktiviteter på allt längre avstånd, både i sitt
arbete och under sin fritid. Man kan idag åka och handla eller utföra
fritidsaktiviteter på flera mils avstånd från bostaden.
Det bör också klargöras att anställningen som RIB brandman innebär fysiskt arbete
med lagstadgad test görs innan anställning, men också årligen, detta begränsar
också antalet personer som kan komma att anställas efter rekrytering. Detsamma
gäller det krav på hur långt bort man kan bo eller arbeta från räddningsstationen, dit
man skall ta sig vid larm inom den s.k. anspänningstiden. Inom SBRF varierar
denna tid mellan 5 och 8 minuter.
Direktionen inom SBRF sitter inte och tittar på problemet utan har lyft frågan till
förbundet och vid Direktionens senaste möte togs beslut att förbundet skall påbörja
rekrytering av RIB-personal på ett nytt sätt. Frågan har dessutom diskuterats mellan
Förbandschefen och Statsminister Stefan Löfven, vid hans besök sommaren 2017.
Detta medför att förbundet nu har i uppdrag att:
1. Innebär att SBRF använder redan anställd personal på ett mer effektivt sätt
genom att inventera varje enskild brandmans förutsättningar att ha beredskap
utan att ta hänsyn till scheman eller arbetsgrupper. Att inventera samtlig nu
anställd personal både inom RIB och AB i deras möjligheter att hålla beredskap,
främst under dagtid vardagar.
2. Innebär att SBRF startar utbildningsinsatser och därefter rekrytering av personal
från ägarkommunernas anställda. Genomför en riktad rekrytering till RIBbrandman inom kommunala förvaltningar. Rekryteringen ska samverkas och
genomföras tillsammans med chefstjänstemän i medlemskommunerna.
3. Innebär att SBRF verkar för att kunna anställa särskilda dagtidsbrandsmän som
enbart har beredskap under ordinarie arbetstid. Förbundet ersätter företaget för
arbetstid samt beredskap. Inventering av lämpliga företag genomföras under
2018.
Därmed anses motionen besvarad.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 73 den 19 april 2018,
Kommunstyrelsen, § 21 den 8 februari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6 den 25 januari 2018,
Kommunfullmäktige, § 140 den 21 september 2017.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Svar på motion från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion,
Tjänsteutlåtande den 16 januari 2018,
Tjänsteutlåtande den 6 november 2017,
Motion den 27 augusti 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.

Justerandes sign
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§75

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om folkomröstning om nytt
kulturhus i Tjörns kommun
2017/356
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon
till justeringstillfället.
Benny Halldin (S) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon
till justeringstillfället.
Benny Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Barnkonventionen
Beslutet påverkar inte, eller får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion enligt följande:
”Folkomröstning om nytt kulturhus i Tjörns kommun
Jag anser att ett nytt kulturhus med dess kostnader skulle vara direkt förödande för
Tjörns kommuns lagstadgade kärnverksamheter som skola, äldrevård etc.
Ett stort antal Tjörnbor har meddelat mig att ett kulturhus är oerhört slöseri med
skattepengar, de anser även att det finns kulturhus i Stenungsund för den som så
önskar. Det är alltså ekonomisk galenskap att bygga nytt kultur hus på Tjörn när det
finns redan kulturella möjligheter på nära avstånd i grannkommuner som vi i övrigt
samverkar med.
Viljan om kulturkommun av rang från Liberalerna på Tjörn skadar således
Tjörnbornas vardagliga kommunala service då alltför stora ekonomiska medel redan
slukas av kulturens mörka hål.
Med tanke på kommunens redan anstränga ekonomi inom kärnområden så begär jag
att fullmäktige beslutar att en kommunal folkomröstning vid valet 2018 skall hållas
om ett nytt kulturhus byggas eller ej.
Jag anser att ett nytt kommunhus inte skall byggas.
Tjörnborna måste få säga sitt om hur mycket kultur de tål.

Justerandes sign
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Med hänvisning till ovanstående skrivning föreslås fullmäktige besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda för fullmäktige om en kommunal
folkomröstning i frågan om ett nytt kulturhus skall byggas.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 74 den 19 april 2018,
Kommunfullmäktige, § 119 den 15 juni 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 november 2017,
Motion den 1 juni 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.
Gert Kjellberg (TP), Benny Andersson (S) och Thord Jansson (SD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Filip Gollungberg (M),
Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M),
Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C).
7 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S),
Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign
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§76

Politisk organisation nästa mandatperiod
2018/159
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avveckla kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.
2. Avveckla myndighetsnämnden.
3. Inrätta en samhällsbyggnadsnämnd.
4. Kommunstyrelsens ansvarsområden och förvaltningsorganisation avseende
sektor samhällsbyggnad överflyttas till samhällsbyggnadsnämnden.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat reglemente för
kommunstyrelsen samt förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta de beslut och vidta de åtgärder i övrigt
som behövs för att verkställa beslutet.
7. Organisationsförändringen avseende nämndstrukturen ska genomföras den
1 januari 2019.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av antalet nämndsoch ersättarplatser i nämnderna. Uppdraget ska återrapporteras senast 31 maj till
kommunstyrelsen.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen.
Uppdraget ska återrapporteras senast 28 februari 2019 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Ett förslag till ny politisk organisation har utarbetats av den politiska majoriteten.
Förslaget innebär att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott
avvecklas och ersätts av en samhällsbyggnadsnämnd. Som en följd avvecklas även
myndighetsnämnden.
I övrigt föreslås den politiska organisationen kvarstå i dess nuvarande form enligt
följande:
- Kommunstyrelsen
- Socialnämnd
- Barn- och utbildningsnämnd
- Kultur- och fritidsnämnd
- Samhällsbyggnadsnämnd

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige föreslås även besluta att kommunstyrelsen ska genomföra två
utredningsuppdrag:
-

Genomföra en översyn av antalet nämnds- och ersättarplatser i nämnderna.
Uppdraget ska återrapporteras senast 31 maj till kommunstyrelsen.
Genomföra en översyn av bolagsstrukturen. Uppdraget ska återrapporteras
senast 28 februari 2019 till kommunstyrelsen.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 68 den 22 mars 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 maj 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut med justering av datum och instans för
återrapportering av punkt 9 till 31 maj i kommunstyrelsen.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo Bertelsens (M) och
Benny Anderssons (S) förslag till beslut med tillägg att kultur- och fritidsnämnden
ska delas upp i två nämnder.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och Benny
Anderssons (S) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Nej-röst för Bo Bertelsens (M) och Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
1 Ja-röst, Gert Kjellberg (TP).
15 Nej-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Filip Gollungberg (M),
Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M),
Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C),
Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Leif Göbel (S),
Rikard Larsson (S), Thord Jansson (SD).
Bo Bertelsens (M) och Benny Anderssons (S) förslag väljs.
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§77

Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i
Stiftelsen Korsvägen
2018/81
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja utvecklingsbidrag till Stiftelsen Korsvägen om
97 483 kronor.
Sammanfattning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har inkommit med en hemställan och
utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen. Det
föreslagna bidraget är procentuellt fördelat mellan GR-kommunerna utifrån
invånare 2017-11-01. För Tjörns kommun rör det sig om 97 483 kronor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 76 den 19 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 maj 2018,
Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen
Korsvägen,
Protokollsutdrag § 311/2018-02-09 Hemställan om utvecklingsbidrag till
Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förvaltningens förslag till
beslut och överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§78

Revidering av riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun
2016/407
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade riktlinjer för flaggning i Tjörns
kommun.
Barnkonventionen
Arbetsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Aktuella riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun är i behov av revidering för att
inkludera senast tillkomna flaggdagen, Veterandagen som infaller 29 maj. I övrigt
är riktlinjerna oförändrade.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 77 den 19 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 april 2018,
Riktlinjer Flaggning Tjörns kommun 2018-04-12.
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

2018-05-03
§79

Försäljning vatten Rönnäng 1:581
2018/155
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens ordförande.
2. Vid kommande delegationsbeslut ska kartmaterialet vara komplett.
Sammanfattning
Tidigare har fastighetsägaren önskat köpa till vatten utanför sin fastighet och fått det
beviljat av styrelsen. Då fastighetsägaren efteråt önskat utöka området ifråga har
Tjörns Hamnar AB tagit upp ärendet igen. Köpet överstiger 12m vilket gör att
ärendet skall tas upp till Kommunstyrelsen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 79 den 19 april 2018,
Tjörns Hamnar AB, § 13 den 19 mars 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 februari 2018,
Kartbilaga,
Kartbilaga område 2 – 4,
Tjänsteutlåtande den 29 november 2017,
Tjänsteutlåtande den 5 oktober 2017,
Begäran om köp den 26 september 2017.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:36 – 16:43.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsens ordförande samt att komplett kartmaterial ska föreligga vid
kommande delegationsbeslut.
Azar Hedemalm (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo Bertelsens (M)
förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för
komplettering av kartmaterial som ska redovisas till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§80

Försäljning vatten Rönnäng 1:578
2018/156
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens ordförande.
2. Vid kommande delegationsbeslut ska kartmaterialet vara komplett.
Sammanfattning
Då gällande policy visar på att man kan försälja vattnet ifråga och att det innebär en
intäkt till bolaget samtidigt som det inte äventyrar någon framtida utveckling av
området ser bolaget positivt på försäljning. Köpet överstiger 12m vilket gör att
ärendet skall tas upp till Kommunstyrelsen.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 80 den 19 april 2018,
Tjörns Hamnar AB, § 85 den 15 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 november 2017,
Tjänsteutlåtande den 5 oktober 2017,
Ansökan samt kartbilaga,
Begäran om köp den 26 september 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsens ordförande samt att komplett kartmaterial ska föreligga vid
kommande delegationsbeslut.
Azar Hedemalm (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo Bertelsens (M)
förslag till beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för
komplettering av kartmaterial som ska redovisas till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§81

Månadsuppföljning
2018/189
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen per mars 2018. För
perioden januari – mars uppvisar kommunstyrelsen ett positivt resultat om 7,2 Mkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 81 den 19 april 2018.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§83

Förfrågan om bidrag till lekplats, Nordviksberg
2018/69
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bidra med 25 %, max 150 000 kronor, vilket motsvarar Tjörns kommuns andel
av tomter, för lekplats vid Nordviksberg, mot uppvisande av kvitto.
2. Bidraget finansieras genom mark- och exploateringsavdelningens budget för
2018.
3. Bidraget ska kvittas mot eventuella intäkter från försäljningar av tomter.
Barnkonventionen
Tillskapande av lekplatser får en positiv inverkan på barn.
Sammanfattning
Nordviksbergs samfällighetsförening har planer på att tillskapa två lekplatser på
Nordviksberg. I samband med detta har de tillfrågat Tjörns kommun om ett bidrag.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 85 den 19 april 2018,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 38 den 14 februari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 februari 2018,
Skrivelse från samfällighetsföreningen angående bidrag till lekplats,
Föreningens förslag beträffande byggnation av lekplats.
Förslag till beslut på sammanträdet
Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut med tillägg i punkt 1: ”vilket motsvarar Tjörns kommuns andel av
tomter”.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå ansökan oh hänvisa
sökande till korrekt instans.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Filip Gollungbergs (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
Omröstningsresultat
15 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Filip Gollungberg (M),
Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M),
Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C),
Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Leif Göbel (S),
Rikard Larsson (S), Thord Jansson (SD).
1 Nej-röst, Gert Kjellberg (TP).
Filip Gollungbergs (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§84

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen
2018/188
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Elisabeth Ahlin till dataskyddsombud från och
med den 25 maj 2018.
Barnkonventionen
Arbetsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska
personuppgiftslagen. I egenskap av personuppgiftsansvarig för kommunstyrelsens
verksamhet har nu kommunstyrelsen att utse ett dataskyddsombud. Myndighetens
tidigare utnämning av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen upphör i
och med lagens upphävande.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 92 den 19 april 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 april 2018,
Dataskyddsförordningens Avsnitt 4, Artikel 37-39.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska utse Bo Bertelsen (M) till
dataskyddsombud.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
Omröstningsresultat
15 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Filip Gollungberg (M),
Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M),
Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C),
Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Leif Göbel (S),
Rikard Larsson (S), Thord Jansson (SD).
1 Nej-röst, Gert Kjellberg (TP).
Bo Bertelsens (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§85

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (S)
2017/4
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Rikard Larsson (S) till ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet.
Sammanfattning
Maria Jakobsson (S) har entledigats från uppdraget som ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet. Fyllnadsval ska därför ske.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 70 den 5 april 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår Rikard Larsson (S) som ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§86

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:
Kommunchef:
Fullmakt - VA-ledningsägare,
Hävning av avtal om vinterväghållning,
Avtal avseende Basetool för Tjörns kommun,
Undertecknat arrendeavtal,
Undertecknad överenskommelse,
Tjörns kommuns yttrande till Länsstyrelsen rörande ansökan om tillstånd för
genomförande av Tjörnrundan (258-9367-2018),
Fullmakt Front Advokater,
Servitutsupplåtelse,
Avtal mellan den ideella föreningen Strandstädarna och Tjörns kommun,
Undertecknade köpeavtal Nordviksberg,
Undertecknat köpeavtal Nordviksberg,
Förlängning av ramavtal avseende Busstransporter med chaufför inom
Tjörn/Stenungsund,
Tillståndsbevis för husbil utanför kommunhuset i Skärhamn 2018-04-25,
Förlängning av avtal avseende Transporttjänster,
Prisbilaga, prisjustering från 2017-08-08 avseende transporttjänster,
Avtal om annonsering i Eniros produkter.
Kommunstyrelsens ordförande:
Deltagande i insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2018.
Tf mark- och exploateringschef:
Hyreskontrakt.
Utskottsprotokoll:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-19.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-04-11.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§87

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 Bostads AB
Årsstämma 2018-04-12.
Tjörns Måltids AB
Årsstämma 2018-04-12.
Tjörns Hamnar AB
Årsstämma 2018-04-12.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§88

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg, kommunchef, informerar kommunstyrelsen om kommunens
hantering och ansvar vid det omfattande strömavbrott som ägde rum i slutet av
april.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-03
§89

Information: Totalförsvaret
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Leif Isberg från länsstyrelsen informerar kommunstyrelsen om totalförsvar och den
återupptagna beredskapsplanering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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