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§§ 177, 179
§§ 163-175
§§ 174-175

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-01
§ 163

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-01
§164

Antagande av budget 2019 och preliminär budget 2020-2021 samt
antagande av investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2023.
Fastställande av skattesats
2018/416
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta det grönblåa förslaget till budget 2019.
2. Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun fastställs till 21,71 kr per
skattekrona.
3. Resultatet för 2019 budgeteras till 5 mkr.
4. Ambitionen är att över en period om fyra år succesivt öka det årliga budgeterade
resultatet upp till en resultatnivå motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultaten för 2020 och 2021 planeras därför uppgå till 10 mkr
respektive 15 mkr.
5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp och renhållning uppgår
till 138,5 mkr för 2019 och 131,3 mkr för 2020 samt 109,7 mkr för 2021.
6. Kommunstyrelsen har rätt att ny upplåna, dvs. öka kommunens skulder under
2019 med totalt 100 mkr.
7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna, i enlighet med det så kallade ”balanskravet”.
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan
verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunala stiftelser och
föreningar. Fullmäktige ska därför besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen.
I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara
vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning ska anges.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-01
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen
ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag
till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium
senast vid samma tidpunkt.
Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad.
I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten
under det följande året.
Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.
De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av
nyvalda fullmäktige.
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall,
avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144)
inom denna tid.
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 191 den 18 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Blågrönas förslag till budget 2019,
Sverigedemokraternas förslag till budget 2019,
Investeringssammanställning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta det grönblåa förslaget till budget 2019 inklusive förvaltningens
förslag till beslutspunkter.
Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta sverigedemokraternas förslag till budget 2019.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-01
§165

Återrapportering, översyn av kommunala regelverk
2018/424
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera rapporten.
Sammanfattning
Enligt de antagna riktlinjerna för styrdokument i Tjörns kommun ska översyn av
kommunens styrdokument göras vartannat år. Sammanställningen av
styrdokumenten ska sedan redovisas i Kommunfullmäktige i samband med
antagande av budget.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 208 den 18 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 16 oktober 2018,
Sammanställning av gällande styrdokument i Tjörns kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-11-01
§166

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg kvartal 2 2018
2018/407
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera till protokollet att information
om rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 2 2018 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
9 § LSS.
Kommunen hade 2 ej verkställda beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 §
eller 5 kap 7 § SoL att rapportera in. Beslutsdatum 2018-03-23 och 2018-03-26.
Fördelning över kön: 2 kvinna.
Till dagens sammanträde är båda ärendena avslutade då sökande dragit tillbaka
ansökan.
Tidigare beslut
Socialnämnden, § 173 den 26 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 21 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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2018-11-01
§167

Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att
även omfatta personer med spelmissbruk
2018/283
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta komplettering av
överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.
Sammanfattning
Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälsooch sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Överenskommelsen innebär att
samarbete mellan kommun och landsting/region om personer med missbruk av
alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personen med spelmissbruk eller
spelberoende.
I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk, med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31.
Denna överenskommelse föreslås kompletteras för att även omfatta personer med
spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen.
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna att
besluta att anta förslaget till komplettering av överenskommelse om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att
även omfatta personer med spelmissbruk
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 194 den 18 oktober 2018,
Socialnämnden, § 175 den 26 september 2018,
Kommunfullmäktige, § 62 den 23 mars 2017,
Kommunstyrelsen, § 47 den 9 mars 2017,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 37 den 23 februari 2017,
Socialnämnden, § 11 den 25 januari 2017.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 oktober 2018,
Tjänsteutlåtande den 19 september 2018,
Utdrag ur protokoll (§ 373) från förbundsstyrelsens sammanträde 2018-06-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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§168

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om utökat
friskvårdsbidrag för kommunanställda
2018/197
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Återremittera ärendet för att i dialog med personalen och personalavdelningen
utröna vilken typ av friskvård det är som efterfrågas.
2. Ärendet ska hanteras skyndsamt.
Sammanfattning
Motionens innehåll
Martin Johansson (SD) har lämnat ni en motion om utökat friskvårdsbidrag:
”Motion om utökad friskvårdsbidrag
Friskvårdsbidraget innebär en frihet för Tjörns kommunanställda att kunna träna på
en anläggning som passar just deras behov och där just kommunen står för en viss
del av kostnaden. Den friheten stimulerar motivationen för att skapa en sundare
livsstil. Forskning visar att varje satsad krona på friskvård ger fyra tillbaka. Detta
eftersom en sundare personal faktiskt är mindre sjuk. Tjörns kommun delar idag ut
enbart 800 kr i friskvårdsbidrag. Det är en väldigt låg siffra i jämförelse med många
företag och kommuner som ofta erbjuder friskvårdsbidrag på mellan 1000 och 1800
kr. Andra kommuner i vår närhet har insett att friskvård inte bara handlar om en god
personalpolitik utan också om att det har en positiv ekonomisk effekt. Ånge
kommun i Västernorrlands län delar exempelvis ut 1500 kr i friskvårdsbidrag och
Landstinget i Kalmar län erbjuder 1600 kr.
Därför yrkar Sverigedemokraterna Tjörn:
Att: Tjörns kommun ökar friskvårdsbidraget från 800kr till minst 1200kr.
Att: förändringen justeras in i friskvårdspolicyn.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 195 den 18 oktober 2018,
Kommunfullmäktige, § 80 den 17 maj 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 juni 2018,
Motion den 18 april 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att i
dialog med personalen och personalavdelningen utröna vilken typ av friskvård det är
som efterfrågas.
Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Lars Carlssons (M)
förslag med tillägg att ärendet ska hanteras skyndsamt.
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut med tillägg att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med
den centrala samverkansgruppen (CSG) för att utröna eventuella ytterligare
möjligheter till friskvårdssatsningar.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) och Thord
Janssons (SD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) och Thord Janssons (SD) förslag.
Nej-röst för Björn Möllers (M) förslag.
Omröstningsresultat
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),
Susanne Landgren (M), Robert Johansson (M), Jörgen Myrberg (KD),
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Gert Kjellberg (TP),
Thord Jansson (SD).
6 Nej-röster, Björn Möller (-) fd (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S),
Benny Halldin (S), Rosalie Sanyang (S), Nils Lackfors (S).
Lars Carlssons (M) och Thord Janssons (SD) förslag väljs.

Justerandes sign
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2018-11-01
§169

Bordlagt ärende: Redovisning av partistöd
2016/476
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen
av kommunalt partistöd för 2017.
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
Kommunstyrelsen, § 146 den 4 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 176 den 20 september 2018.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums synpunkter på partiernas redovisning av partistöd
2017,
Tjänsteutlåtande den 12 september 2018,
Regler för kommunalt partistöd,
Redovisningar av kommunalt partistöd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna redovisningen av kommunalt partistöd för 2017.

Justerandes sign
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2018-11-01
§170

Partistöd för 2019
2018/408
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2019 ska
utbetalas enligt nedanstående.
Socialdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Tjörnpartiet
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

143 353:128 536:98 902:84 085:69 268:54 451:39 634:39 634:39 634:-

Sammanfattning
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut
om utbetalning av partistödet.
Det totala partistödet som uppgår till 15 x prisbasbeloppet och reduceras med
grundstödet på 10 000 kronor per parti och år. Resterande belopp, mandatstödet,
fördelas därefter med totala antalet mandat i kommunfullmäktige.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196 den 18 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 oktober 2018,
Regler för kommunalt partistöd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Robert Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign
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2018-11-01
§171

Revidering av inköp- och upphandlingspolicy
2018/65
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till
revidering av policy för inköp och upphandling.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig skriftligt
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Beaktande av FN:s barnkonvention ingår i aktuellt dokument men de föreslagna
revideringarna berör inte detta område.
Sammanfattning
Kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer innebär ett
utökat uppdrag gentemot tidigare styrdokument. Bland annat genom att mål sats
upp i syfte att öka uppföljning av avvikelser från policy och riktlinjer samt att fler
upphandlingar ska genomföras i egen regi i syfte att ge fler företag från närområdet
möjligheter att leverera varor och tjänster.
Till följd av det utökade uppdraget har konstaterats att befintliga resurser inom
förvaltningen inte inryms i den ambitionsnivå som policy och riktlinjer medför.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför initierat uppdraget att se över policy och
riktlinjer och föreslå revidering av dessa för att bättre harmonisera med tillgängliga
resurser.
Förslaget till reviderad policy och riktlinjer innebär att krav på systematisk och
strukturerad uppföljning och återrapportering av avvikelser från policy och riktlinjer
plockas bort och att denna uppföljning istället vid behov sker inom ramen för
kommunens löpande arbete med interna kontroll. När det gäller kravet på att
upphandlingar i egen regi ska genomföras då det ger fler företag från närområdet
möjligheter att leverera varor och tjänster till kommunen, mjukas det skall-kravet
upp med tillägget ”i den mån personella resurser finns tillgängliga inom
kommunen”.
I övrigt föreslås en rad ändringar av redaktionell karaktär på grund av lagändringar,
justering av tröskelvärden m.m.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 197 den 18 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 65 den 22 mars 2018.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 september 2018,
Bilaga 1, Kalkyl exempel personalresurser.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl 15:55 – 16:10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Björn Möller (-) fd (M) och Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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 Björn Möllers (-) fd (M) och Benny Halldins (S) förslag.
Omröstningsresultat
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M),
Susanne Landgren (M), Robert Johansson (M), Jörgen Myrberg (KD),
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Thord Jansson (SD).
7 Nej-röster, Björn Möller (-) fd (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S),
Benny Halldin (S), Rosalie Sanyang (S), Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Protokollsanteckning
Lars Carlsson (M) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Avseende reservationen vid kommmunstyrelsens arbetsutskotts beslut i rubricerat
ärende har det blivit ett missförstånd mellan politik och förvaltning angående
lagstridigheten.”
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt
följande:
”I det förslag till förändringar av inköp- och upphandlingspolicy som fanns från
förvaltningen vill man bland annat:
· Slopa det prioriterade målet att skapa bästa förutsättningar för lokala producenter.
· Slopa kravet på en systematisk och strukturerad uppföljning.
· Minska möjligheten att ge fler företag från närområdet att leverera varor och
tjänster till kommunen.
Justerandes sign
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· Slopa en tydlig ansvarsfördelning kring uppföljningen.
· Slopa kravet på att uppföljningen skall inriktas på kvantifierbara och mätbara tal.
Socialdemokraterna motsätter sig samtliga dessa försämringar av inköp- och
upphandlingspolicy.
En sak som tillkommit vid behandlingen av detta ärende är den osakliga och
kränkande reservation mot KSAU:s beslut som inkommit av Martin Johansen (L) och
Lars Carlsson (M) där man påstår att vårt yrkande innebär att man inte anpassar
inköp- och upphandlingspolicy till aktuell lagstiftning. Påståendet är direkt felaktigt
och säger mycket av undertecknarnas kunskaper i frågan.
(S) förslag till beslut var att i enlighet med KSAU:s beslut att avvisa samtliga dessa
försämringar av inköp- och upphandlingspolicy.
Att majoritet i Kommunstyrelsen på detta sätt vill försämra vår inköp- och
upphandlingspolicy anser vi mycket märkligt och att man inte inser vilka ekonomiska
möjligheter som finns för Tjörns kommun att följa policyn är ytterst beklagligt.
Därför reserverar vi oss mot beslutet.”
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§172

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
2017/247
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun åtar sig att arbeta med åtgärder i det
regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020 enligt bifogad enkät.
Reservation
Benny Andersson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas
sist i paragrafen.
Sammanfattning
Tjörns kommun ska besluta om de åtgärder i åtgärdsprogrammet som kommunens
olika förvaltningar ska arbeta vidare med. Åtgärderna ska anmälas till Länsstyrelsen
och kommer vara tillgängliga i en åtgärdswebb.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 270 den 10 oktober
2018.
Beslutsunderlag
Enkät- Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska
bifalla miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras för förtydligande
motivering till de miljömål som Tjörns kommun föreslås arbeta med, inklusive
tidplan, budget och ansvarsuppföljning för samtliga mål.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johansson (M) och Lars
Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Robert Johanssons (M) och Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
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Omröstningsresultat
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (S), Lars Carlsson (M),
Susanne Landgren (M), Robert Johansson (M), Jörgen Myrberg (KD),
Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C).
8 Nej-röster, Björn Möller (-) fd (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S),
Benny Halldin (S), Rosalie Sanyang (S), Nils Lackfors (S), Get Kjellberg (TP),
Thord Jansson (SD).
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 56 § har ordförande utslagsröst vid lika
röstetal. Robert Johanssons (M) och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Benny Andersson (S) reserverar sig enligt:
”Det är med mycket stor förvåning som jag noterar majoritetens, mp + alliansen,
förslag att inte tidssätta, budgetera samt ansvarsfördela de miljömål som förslås
arbeta med i Tjörns kommun. Enligt beslutet har man valt ut ett antal miljömål att
fortsätta med. Man har valt att avstå ett antal förslag från länstyrelsen att arbeta med.
Inget av förslagen, vare sig det gynnande eller avslag av miljöarbete har motiverats
varför man valt som man gjort. Bland de exempel som jag anser att man som
kustkommun borde arbeta med är:
- miljöanpassning av fritidsbåtsverksamhet,
- främja och utveckla maritimt vattenbruk,
- skydda värdefulla våtmarksområden,
- främja ekologisk produktion mm.
Miljöarbete är ett mycket viktigt ansvarsområde för kommunen, vi måste lämna
tillbaka det arv vi fått att förvalta till kommande generationer. Att inte
ansvarsfördela, budgetera, och tidssätta detta arbete är anmärkningsvärt lättsinnig syn
på vår jord.
Benny Andersson (S)
Led kommunstyrelsen”

Justerandes sign
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§173

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling
2018/65
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att invänta ett beslut
avseende inköp- och upphandlingspolicyn.
Sammanfattning
Kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer innebär ett
utökat uppdrag gentemot tidigare styrdokument. Bland annat genom att mål sats
upp i syfte att öka uppföljning av avvikelser från policy och riktlinjer samt att fler
upphandlingar ska genomföras i egen regi i syfte att ge fler företag från närområdet
möjligheter att leverera varor och tjänster.
Till följd av det utökade uppdraget har konstaterats att befintliga resurser inom
förvaltningen inte inryms i den ambitionsnivå som policy och riktlinjer medför.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför initierat uppdraget att se över policy och
riktlinjer och föreslå revidering av dessa för att bättre harmonisera med tillgängliga
resurser.
Förslaget till reviderad policy och riktlinjer innebär att krav på systematisk och
strukturerad uppföljning och återrapportering av avvikelser från policy och riktlinjer
plockas bort och att denna uppföljning istället vid behov sker inom ramen för
kommunens löpande arbete med interna kontroll. När det gäller kravet på att
upphandlingar i egen regi ska genomföras då det ger fler företag från närområdet
möjligheter att leverera varor och tjänster till kommunen, mjukas det skall-kravet
upp med tillägget ”i den mån personella resurser finns tillgängliga inom
kommunen”.
I övrigt föreslås en rad ändringar av redaktionell karaktär på grund av lagändringar,
justering av tröskelvärden m.m.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 198 den 18 oktober 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 65 den 22 mars 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 september 2018,
Reviderade Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, 2018-10-09.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att
invänta ett beslut avseende inköp- och upphandlingspolicyn.
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Benny Halldins (S)
förslag till beslut.
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§174

Månadsuppföljning
2018/189
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen per september 2018.
För perioden januari – september uppvisar kommunstyrelsen ett positivt resultat om
10,4 Mkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 199 den 18 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per september 2018.
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§175

Bordlagt ärende: Investeringsuppföljning
2018/13
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av investeringsuppföljning per september 2018.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 203 den 18 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Sammanfattning investeringsuppföljning uppföljning september.
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§176

Överlåtelse servitutssjöbod Tjörnekalv
2018/290
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om flytt av avtalsservitut eftersom det
motverkar servitutets syfte.
Sammanfattning
Den sökande vill överlåta sin sjöbod med tillhörande brygga. Bryggan och sjöboden
är knuten till sökandes fastighet genom avtalsservitut. Sökande vill upphäva
befintligt avtalsservitut i sin fastighet och upprätta nytt servitut i annan fastighet
inom kommunen (flytta enligt sökande) och där den sökande inte har lagfart, vilket
motverkar upprättat avtal och tidigare beslut.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 200 den 18 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den12 september 2018,
Bilaga 1, Avtal,
Bilaga 2, Meddelande om försäljning av sjöbod, 2011-09-01,
Bilaga 3, Meddelande om avslag för flytt, 2014-08-27,
Bilaga 4, Beslut om avslag på ansökan, 2014-12-17,
Bilaga 5, Flytt av servitut för sjöbod,
Bilaga 6, Meddelande om avslag på överlåtelse, 2018-06-20,
Bilaga 7, Sjöbod nr 9 på Tjörnekalv.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Robert Johansson (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§177

Ansökan om förlängd arrendetid och arrendeupplåtelse för
Wallhamn AB
2018/421
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för utredning av lagligheten i att
teckna ett nyttjanderättsavtal.
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
Nyttjanderättsavtal på ett år har upprättats mellan kommunen och Wallhamn AB
avseende dike. Wallhamn AB vill ha ett längre avtal som sträcker sig till 2037 samt
arrendeavtal för att trygga rättigheten till sin investering.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 201 den 18 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 september 2018,
Bilaga 1, Nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Wallhamn AB,
Bilaga 2, Arrendeavtal med TBAB 1, avseende Vallhamn 3:4,
Bilaga 3, Arrendeavtal med TBAB 2, avseende del av Vallhamn 3:11, som ska
förrättas till Vallhamn 3:4,
Bilaga, TU Gunnars Båtturer,
Bilaga, TU Ängeviksladan,
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen ska
återremittera ärendet för utredning av lagligheten i att teckna ett nyttjanderättsavtal.
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§178

Initiering av ärende från Gert Kjellberg (TP) avseende
styrelserepresentant i SOLTAK AB
2018/451
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare beredning.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har initierat ett ärende avseende en styrelserepresentant i
SOLTAK AB.
Beslutsunderlag
Initiering av ärende den 10 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:
1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare beredning.
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§179

Anmälan av delegeringsbeslut
2018/2
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de redovisade delegeringsbesluten.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras 16:45 – 16:50.
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:
Uppdragskontrakt konsultuppdrag Viati Konsult AB-Norconsult AB,
Överenskommelse om fastighetsreglering,
Protokoll - Bortforsling av en släpkärra,
Undertecknat tilldelningsbeslut Framtidens Vårdinformationsmiljö,
Beslut om vidaredelegering till IT Chef,
Personuppgiftsbiträdesavtal Västtrafik,
Beslut transportdispens för tung transport på BK3 väg,
Beslut transportdispens för tung transport på BK3 väg,
Beslut transportdispens för tung transport på BK3 väg,
Beslut transportdispens för tung transport på BK3 väg,
Beslut transportdispens för tung transport på BK3 väg,
Tillstånd till överlåtelse av hyresrätt samt andrahandsuthyrning,
Avtal Klädesholmen bod 2,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om utplacering av tidningslåda vid
färjelägena på Dyrön och Åstol (A513.072/2018),
Undertecknat avtal lägenhetsarrende, Åstol 1:150,
Delegationsbeslut angående fullmakt att föra kommunens talan,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Avtal avseende upphandlingskonsult,
Personuppgiftsbiträdesavtal Ecenea Väst AB,
Justerandes sign
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Avtal lägenhetsarende, Nordvik 1:54,
Avtal om lägenhetsarrende, Åstol 1:150,
Avtal om lägenhetsarrende, Åstol 1:150,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov.
Avdelningschef kommunledningskontoret:
Avtal avseende förutsättningar och kostnader kopplade till införskaffande av
DIGFrame Dataskydd,
Kostnad och fakturering bolagssekreterare och registrator Måltids AB underskriven
2018-10-22,
Ansvarsfördelning bolagssekreterare och registrator Måltids AB underskriven 201810-22.
Utskottsprotokoll:
Kommunstyrelsens arbetsutskott:
2018-10-18.
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott:
2018-10-10.
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§180

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 Kommunala Förvaltnings AB
Styrelsemöte 2018-10-18.
Tjörns Hamnar AB
Bolagsstämma 2018-10-10,
Styrelsemöte 2018-10-15.
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