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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04

Beslutande

Martin Johansen (L)
Peter Andersson (L)
Lars Carlsson (M)
Björn Möller (M)
Bo Bertelsen (M), ej § 153
Susanne Landgren (M), § 153
Filip Gollungberg (M)
Roland Flyckt (KD)
Azar Hedemalm (MP)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S)
Benny Halldin (S)
Rosalie Sanyang (S)
Nils Lackfors (S)
Gert Kjellberg (TP), ej §§ 161-162
Magnus Gullbrandsson (TP), §§ 161-162
Thord Jansson (SD)

Övriga närvarande

Håkan Bergstam (M)
Inger Forsberg Bergstam (M)
Robert Johansson (M) fd (MP)
Anders Helling (L) fd (MP)
Leif Göbel (S)
Rikard Larsson (S)
Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Johan Lindén, ekonomichef
Mattias Fougelberg, IT-chef
Sara Alfredsson, personchef
Lena Eriksson, förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§§ 142-143
§ 142
§ 142
§ 142

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§ 142

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

Justerandes sign

Begäran om entledigande från Anders Helling (L) fd (MP) från uppdraget som
ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt arbetsutskottet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§143

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2018
2018/382
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns
kommuns delårsbokslut per augusti 2018.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig till
förmån för Benny Halldins (S) förslag.
Sammanfattning
Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 31:a augusti uppgår till +15,1 mkr.
Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till
+ 0,7 mkr.
Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 4,0 mkr mot budgeterat
helårsresultat om + 1,1 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på
-5,1 mkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 20 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 26 september 2018,
Delårsrapport Tjörns kommun per 31 augusti 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut med tillägg att:
-

Justerandes sign

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i första hand ta fram åtgärder för att minska
sin och samhällsbyggnadsförvaltningens ram med 1 000 000 kronor på
månadsbasis.
Ge barn- och utbildningsnämnden 15 miljoner i ramjustering för att undvika
skadliga besparingar i verksamheten.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag.
Omröstningsresultat
11 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD),
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd (S),
Thord Jansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Rosalie Sanyang (S),
Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§144

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds delårsbokslut per augusti
2018
2018/381
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut
per 31 augusti 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets
delårsbokslut per 31 augusti 2018 för godkännande av ägarkommunernas respektive
fullmäktige, i enlighet med förbundsordningen.
Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till
984 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 350 tkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 174 den 20 september 2018,
Direktionen, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 11 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 september 2018,
Delårsbokslut per 31 augusti 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§145

Förslag till sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018/380
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar för sin del att godkänna kommunstyrelsens
sammanträdesdagar för 2019 enligt upprättat förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar för 2019 enligt upprättat förslag.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2019 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 175 den 20 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 september 2018,
Förslag på sammanträdesdagar 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§146

Redovisning av partistöd
2016/476
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd). De partier som beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen
ska bifogas ett granskningsintyg
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd (bifogas) som
bland annat behandlar frågan om redovisningens innehåll.
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni året efter
räkenskapsåret (1 januari – 31 december).
Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och följer upp om
partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger det brister ska kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta beslut om nödvändiga åtgärder.
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige komma att besluta
att partistöd inte ska utgå för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för avsett ändamål.
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i samband med det
årliga beslutet om utbetalning av partistödet för det kommande räkenskapsåret.
Beslutet ska fattas av fullmäktige senast den 31 december före räkenskapsåret.
Redovisningarna med tillhörande granskningsrapporter överlämnas till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 176 den 20 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 september 2018,
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§147

Revidering av samarbetsavtal för gemensam
överförmyndarverksamhet - Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsunds kommuner
2018/363
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det reviderade
förslaget till samverkansavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd
för överförmyndarverksamheten i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds
kommuner.
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
Förslaget till reviderat samarbetsavtal innehåller uppdaterade hänvisningar till
paragrafer i nya kommunallagen samt ett tillägg om att sammarbetskommunerna
bör verka för att revisorernas granskningsinsatser samordnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 177 den 20 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 september 2018,
Reviderat samarbetsavtal.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§148

Utökning av verksamhetsområden Nordviksgärde-Märkesten
2018/351
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
verksamhetsområden för vatten, spill och dagvatten längs utbyggnaden av stamstråk
etapp A, Nordviksgärde-Märkesten.
Barnkonventionen
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista
och kommit fram till att beslutet påverkar barn då det utmed stamstråket bor många
barnfamiljer som genom projektet gynnas av säkerställd leverans och kvalitet på
VA-tjänsterna; vatten, spill och dagvatten.
Sammanfattning
Höviksnäs avloppsverk når sin kapacitetstopp om cirka 10 år beroende på
kommande utbyggnad i området. Ängholmens avloppsverk är dimensionerat för att
kunna hantera hela Tjörns avloppsvatten, vilket betyder att de ledningsnät som
saknas mellan Höviksnäs och Rönnäng under dessa år behöver byggas ut.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 182 den 15 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 augusti 2018,
Bilaga 1 – Översiktskarta,
Bilaga 2 – Fastighetsförteckning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla miljö- och
samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§149

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP)
om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB
2017/599
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Motionens innehåll
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av
Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB:
”Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun
behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn.
Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att
Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs
friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på
Tjörn.
Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen
kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr
drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full
rådighet över skollokalerna.
Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande.
Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans
ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så
innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen.
Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta
ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen
styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd.
Vi föreslår fullmäktige att besluta:
Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna
överta ägandet av skolan i Långekärr.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka
hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd.
Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till
fullmäktige.
Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att
kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
Den politiska majoritetens svar
I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens
intentioner skulle uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns
det ingen anledning att i övrigt kommentera motionen ytterligare ur en politisk
synvinkel i denna del.
I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över
lokalerna så förs ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag,
Tjörns Bostads AB. I dessa diskussioner har ingendera parten någon ambition att
försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I övrigt kan nämnas att en utredning
kommer att genomföras avseende var i koncernen verksamhetslokalerna ska
placeras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 171 den 20 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 151 den 23 augusti 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 129 den 14 juni 2018,
Barn- och utbildningsnämnden, § 19 den 15 februari 2018,
Kommunfullmäktige, § 161 den 19 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018,
Motionen den 3 oktober 2017,
Politiskt svar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.
Gert Kjellberg (TP) och Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) och Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD),
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd (S).
6 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Hallin (S), Rosalie Sanyang (S),
Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§150

Svar på motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD)
och Rikard Simensen (SD) angående valnämndens sammansättning
2017/585
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Sammanfattning
Motionens innehåll
Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat
in en motion angående kommunens valnämnd:
”Demokratin är den hörnpelare som vårt samhälle vilar på. Att de val vi har är
rättvisa och inte kan ifrågasättas, är av yttersta vikt för samhällets legitimitet.
Planering inför allmänna val berör samtliga partier. För att förutsättningar och
spelregler skall vara jämställda är det av demokratiskäl viktigt att val genomförs
med alla partiers gemensamma samverkan. Så är det inte idag eftersom alla partier
inte är representerade i valnämnden.
Det vår mening att en förändring måste ske.
I reglementet för valnämnden anges hur många ledamöter och ersättare valnämnden
skall ha.
Genom att öka detta antal kan fullmäktige, indirekt, säkerställa att alla partier blir
representerade, så att även ett parti som endast har ett mandat i kommunfullmäktige
verkligen blir representerat i valnämnden.
Däremot borde det vara möjligt att i reglementet skriva in att en fullmäktigeledamot
från varje parti som inte är representerat i valnämnden, skall adjungeras till
valnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i
besluten (KL 6 kap, I9§). Detta skulle ge alla partier samma information och
möjlighet till diskussioner.
Ett alternativ är egentligen möjligt redan nu. Om alla partier är överens så kan ju
dagens åtta ledamöter och ersättare fördelas på ett sådant sätt att alla partier finns
representerade.
Vi Sverigedemokrater tar demokratiarbetet på största allvar och hemställer därför:
Att- kommunen ser över möjligheten att säkerhetsställa att alla partier, som efter
nästa val är representerade i kommunfullmäktige, också är representerade i
valnämnden.
Att- kommunen undersöker om partierna är villiga att adjungera de partier som
saknas i nämnden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
Att- kommunen undersöker om partierna kan enas om att fördela platserna i
nämnden så att samtliga partier blir representerade.”
Valnämndens remissvar
Valnämnden ser inga hinder till att de partier som inte är representerade i
valnämnden adjungeras om kommunfullmäktige beslutar att valnämndens
reglemente ska revideras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172 den 20 september 2018,
Kommunfullmäktige § 160 den 19 oktober 2017,
Valnämnden § 12 den 21 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28 den 22 februari 2018,
Valnämnden § 16 den 25 april 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100 den 17 maj 2018,
Valnämnden § 28 den 13 augusti 2018.
Beslutsunderlag
Motion den 18 september 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§151

Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2018
2018/377
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut per augusti 2018 för
kommunstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett delårsbokslut per augusti 2018 som
ett led i uppföljnings- och rapporteringsprocessen i Tjörns kommun.
Kommunstyrelsen totalt inkl nämnd och utskott redovisar för perioden 2018-08-31
en positiv avvikelse mot budget på +2,1 mkr. Den politiska verksamheten med
nämnd och utskott redovisar +/-0 mkr. Prognos för Kommunkansli,
Kommungemensamt och sektor samhällsbyggnad -5,45 mkr.
Antalet årsarbetare totalt minskar med 0,9 jämfört med årsskiftet 2017/2018.
Personalomsättningen på grund av egen begäran är 6,74 %. Den ackumulerade
sjukfrånvaron i augusti är 4, 38 %.
Vid delår augusti bedöms 14 % av de prioriterade målen (antingen beslutade av KF
eller av KS) som ej uppfyllda. 80 % av de prioriterade målen är bedömda som
delvis, i högsta grad eller helt uppfyllda.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 179 den 20 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 september 2018,
Delårsrapport per augusti 2018 för kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§152

Investeringsuppföljning
2018/13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska ta del av investeringsuppföljning per augusti 2018.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 182 den 20 september 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§153

Beslut om fortsatt arbete med Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311
2015/579
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av
beslutsformulering.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har översänt förslag till
beslut om fortsatt arbete med Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311. Planens syfte är
att skapa förutsättningar för att Södra hamnen ska bli en tydligare del av Skärhamn
med inslag av bostäder och med fler typer av verksamheter, nya
parkeringsmöjligheter, en drivmedelstation för fritidsbåtar och en utbyggnad av
Akvarellmuseet. En utveckling av Södra hamnen genererar också ett underlag för
fortsatt utveckling av övriga Skärhamn.
Länstyrelens nya praxis gällande strandskydd inom tidigare detaljplanelagt område,
har gjort att det kommer att krävas en alternativutredning för att kunna gå vidare
med de verksamheter och bostäder som föreslagits på idag icke ianspråktaget
område. En alternativutredning ska visa på om den föreslagna lokaliseringen är den
enda möjliga. För att kunna gå vidare med planförslaget ska utredningen visa på att
de alternativa platserna är direkt olämpliga i jämförelse med samrådsförslaget.
Alternativutredningen samråds sedan med länsstyrelsen inför fortsatt arbete med en
utställning av detaljplanen.
Planförslaget som varit på samråd, har skapat ett stort intresse från såväl
myndigheter, sakägare som allmänhet och 137 yttranden har kommit in till
kommunen under samrådet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 175 den 19 juni 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 19 juni 2018,
Sammanfattning av synpunkter,
Alternativutredning- kartunderlag,
Samrådsyttrande Länsstyrelsen,
Förtydligande yttrande Länsstyrelsen.
Jäv
Bo Bertelsen (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2018-10-04
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för
förtydligande av beslutsformulering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§154

Beslut enligt 6 kap 1a § KL ang. de kommunala bolagens verksamhet
2017
2018/212
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna i de av Tjörns kommuns delägda
bolagen Renova AB och Soltak AB har under 2017 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 kommunala 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, information i samband med bokslutsdialogen, uppgifter från
revisionsberättelser samt årsredovisningar, bedömer förvaltningen att verksamheten
i Renova AB och Soltak AB har varit förenliga med de fastställda kommunala
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna under 2017.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 178 den 20 september 2018,
Kommunstyrelsen, § 108 den 31 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 september 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för
utredning av huruvida SOLTAK AB har följt de kommunala ändamålen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M) och Azar Hedemalm (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska
avgöras idag.
Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign
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2018-10-04
§156

Beslut om sponsrings- och samarbetsavtal för Midsummer Match
Cup
2018/293
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tjörns kommun ingår ett samarbetsavtal med Brandspot AB och betalar ett årligt
engångsbelopp om totalt 200 000 SEK kronor för de rättigheter som Tjörns
kommun får som ”Official Host Partner” där Brandspot arrangerar tävlingen
Midsummer Match Cup i Skärhamn. Avtalet gäller från och med avtalets
undertecknande av båda parter till och med den 15 oktober 2021. Enskilda
sponsringsavtal skrivs varje år. Parterna har en ömsesidig option att förlänga
avtalsperioden med tre (3) år till den 15 oktober 2024. Förutsättningen är att
Arrangören och Tjörns kommun inleder förhandlingar sex månader innan
avtalets utgång. Utvärdering enligt sponsringsavtal lämnas till Tjörns kommun
senast den 1 december 2019.
2. Ge kommunchef mandat att utse arbetsgrupp till arbetet med arrangemanget. De
som jobbar i projektet ska ha mandat att avsätta tid för projektet.
3. Eventuella ytterligare kostnader för arrangemanget tas av kommunstyrelsen.
4. Kommunen ska aktivt vara behjälpliga att söka sponsringsstöd för evenemanget.

Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Barnperspektivet kommer påverkas av ett beslut att genomföra seglingstävlingen, då
det till exempel skapar nya aktivitetstillfällen för barn.
Sammanfattning
Företaget Brandspot AB har erbjudit Tjörns kommun att vara värd för en ny
internationell segeltävling, så kallad matchracing. Den skulle heta Midsummer
Match Cup och äga rum första veckan efter midsommar i Södra Hamnen i
Skärhamn.
Matchracing är en mycket publikvänlig form eftersom hela tävlingsområdet är i
Södra Hamnen och kan ses på nära håll från flera olika platser. Unikt och nytt med
tävlingen är att seglarna består av mixade team av både män och kvinnor. Brandspot
AB har mångårig erfarenhet av arrangera internationella seglingstävlingar, inte
minst Marstrand Match Cup.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arrangemanget följer Tjörns kommuns riktlinjer för sponsring och skulle bidra till
Tjörn som attraktiv turistdestination. Evenemanget bidra till ökad kännedom om
Tjörn och därmed på sikt ökad inflyttning. Samarbetet innebär en satsning om 200
000:- per år i tre år för Tjörns kommun.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 181 den 20 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 127 den 7 juni 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 september 2018,
Förslag till avtal.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:12-18:23.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut med tillägg att:
1. Sponsringsbeloppet sänks från 300 000 kronor till 200 000 kronor.
2. Kommunen ska aktivt vara behjälpliga att söka sponsringsstöd för evenemanget.
Peter Andersson (L), Thord Jansson (SD) och Roland Flyckt (KD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla Bo Bertelsens (M) förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att
utreda hur näringslivet kan bidra till att stötta evenemanget.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
11 Ja röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),
Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD),
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd (S),
Thord Jansson (SD).
4 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Rosalie Sanyang (S),
Nils Lackfors (S).
1 avstår, Gert Kjellberg (TP).
Ärendet ska avgöras idag.
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Beslutsgång 2
Ordförande ställer Björn Möllers (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag mot
Bo Bertelsens (M) förslag. Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Björn Möllers (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag.
Omröstningsresultat
3 Ja-röster, Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Gert Kjellberg (TP).
9 Nej-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),
Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C),
Robert Bull (C) fd (S), Thord Jansson (SD).
4 avstår, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Rosalie Sanyang (S),
Nils Lackfors (S).
Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt:
”Socialdemokraterna ser med stor förväntan och framtidstro på det kommande
eventet Midsummer Match Race sommaren 2019.
Vårt yrkande i kommunstyrelsen var återremiss för att eftersöka mer pengar från
näringslivet då detta event kommer innebära stor omsättning av turister, tävlande och
övriga intresserade besökare.
Kommunens näringslivsbolag, Tjörns Hamnar AB är rätt instans för sponsring av
event som det här.
Kommunen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar i de lagstadgade
verksamheterna, vård skola och omsorg. Vi anser att vi nu måste granska varje krona
i utgifterna tills vi når balans i ekonomin.
På samma kommunstyrelsemöte fick vi i handlingarna se att vi bland annat ligger
mer än sex miljoner minus på VA. Vi anser att kommunen nu måste ta tag i alla
ställen som blöder för att komma i balans. I det perspektivet är det inte rätt att med
kommunala medel vara delaktiga i sponsring av prispengar mm till tävlingar.
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen.”
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§157

Skrivelse från Södra Bäcks Byalag avseende arrendetiden för
Djupviks badplats
2018/286
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska upprätta arrendeavtal på 25 år på
fastigheten Södra bäck 2:145 med Södra bäcks byalag samt ta ut en motsvarande
avgift för nyttjandet som motsvarande föreningsdrivna arrendatorer erläggs.
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
Södra bäcks byalag har inkommit med förfrågan om arrendeavtal med 29 års
avtalslängd för att skydda sina investeringar i bryggor och spångar på Djupviks
badplats. Byalaget vill även erlägga en symbolisk summa för arrendeavtalet.
Förvaltningen ser att arrendet tecknas på 15 år vilket motsvarar den tid som tecknats
i arrendeavtal med längre löptid tidigare. Förvaltningen ser vidare att avgiften ska
motsvara vad som erlagts arrende för motsvarande föreningsverksamhet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 184 den 20 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 135 den 14 juni 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 136 den 14 juni 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 september 2018.
Ansökan om bidrag samt arrende för brygga vid Djupviks badplats,
Skrivelse angående arrendetiden för Djupviks badplats,
Tjänsteutlåtande Ängeviksladan,
Tjänsteutlåtande Gunnars Båtturer,
Avtal Tubbevikens Badplatsförening (Toftenäs).
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut med justering av arrendetiden till 25 år.
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Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Lars Carlssons (M)
förslag med tillägg att det förtydligas att en motsvarande avgift för nyttjandet ska tas
ut som motsvarande föreningsdrivna arrendatorer erläggs.
Benny Andersson (S), Thord Jansson (SD) och Björn Möller (M) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla Lars Carlssons (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Justerandes sign
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§158

Förfrågan om avsteg från folkbokföringsbestämmelserna i
sjöbodsreglerna
2017/432
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet om undantag från
folkbokföringsbestämmelserna i av kommunstyrelsen antagna sjöbodsregler.
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 sökande önskar undantag från folkbokföringsbestämmelserna i sjöbodsreglerna
eftersom inget tidigare avtal föreligger.
Arrendeförhållande råder inte med tidigare ägare.
Boden förvärvades av den sökande 2017.
Enligt sjöbodsreglerna ska den som erhåller en sjöbod vara folkbokförd i
kommunen. Avsteg kan göras av kommunstyrelsen om synnerliga skäl föreligger.
Förvaltningen föreslår att ansökan ska avslås eftersom sökanden ej är folkbordförd i
kommunen och boden förvärvades efter att sjöbodsreglerna infördes. Därmed
föreligger inga synnerliga skäl till varför avsteg från sjöbodsreglerna ska göras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 185 den 20 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 september 2018,
Bilaga 1 - Avtal ställt till tidigare ägare,
Bilaga 2 – Ansökan,
Bilaga 3 - Beslut § 236 KS 2011-12-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
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§159

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:
Undertecknad fullmakt för projektledare trafikstrategi,
Personuppgiftsbiträdesavtal Västtrafik,
Yttrande över ansökan om tillstånd för penninginsamling för Världens barn,
Undertecknat arrendeavtal, odlingslotter,
Ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande,
Undertecknat lägenhetsarrende,
Undertecknat arrendeavtal, Nordvik 1:54,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Förlängning av avtal avseende Tryckeritjänster i mindre upplagor,
Ramavtal avseende Korttidsinhyrning av fordon,
Avtal avseende Tekniska konsulter – Trafikutredare,
Personuppgiftsbiträdesavtal Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB,
Avtal avseende rådgivningstjänster,
Förlängning av avtal avseende befolkningsprognos, Tjörns kommun,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov.
Ekonomichef:
Återrapportering av delegationsbeslut upplåning,
Återrapportering av delegationsbeslut upplåning.
Utskottsprotokoll:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-09-12,
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-09-19.
Justerandes sign
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§160

Information från GR
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Azar Hedemalm (MP) informerar kommunstyrelsen om senaste mötet för social
välfärds styrgrupp inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Styrgruppens
fokusområde är riktat mot e-hälsa och framtidens vårdmiljö där man strävar efter att
integrera system och få helhetslösningar inom samtliga vårdinstanser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-04
§161

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg, kommunchef, informerar kommunstyrelsen om SOLTAK AB
där verkställande direktören nyligen fått lämna sitt uppdrag. Ingen efterträdare är i
dagsläget klar.
Kommunstyrelsen informeras även om Rönnängs skola och den upplevda
problematik som kvarstår efter att skolgången återupptagits. I nuläget finns ingen ny
information än den som Tjörns Bostads AB och Barn- och utbildningsförvaltningen
har förmedlat.
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§162

Begäran om entledigande från Anders Helling (L) fd (MP) från
uppdraget som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
samt arbetsutskottet
2018/399
Beslut
Kommunstyrelsen entledigar Anders Helling (L) fd (MP) från uppdraget som
ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt som ersättare i arbetsutskottet.
Sammanfattning
Anders Helling (L) fd (MP) har begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen ansvarar för val till nämndens utskott varpå entledigandet
hanteras här. I övrigt hanteras entledigandet i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 27 september 2018.
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