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Beslutande Martin Johansen (L) 

Lars Carlsson (M) 
George Strömbom (C) 
Rosalie Sanyang (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP)  

 
  
Övriga närvarande Robert Johansson (M) 

Jörgen Myrberg (KD), ej 2020-09-10 
Benny Halldin (S) 
Rikard Larsson (S)  

   
 
 Ann-Britt Svedberg, kommunchef 
 Hans Blomqvist, kommunjurist 
 Johan Nilsson, kommunsekreterare 
 Sara Alfredsson, HR-chef, ej 2020-09-10 
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§ 31 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Tjörns Förvaltnings AB fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
- Information om ny hamnutredning
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§ 32 
 
Svar från Tjörns Hamnar ABs styrelse avseende anställning av VD 
 
2020/15 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att göra nedanstående uttalande i den aktuella frågan. 
 
Rosalie Sanyang (S) och Cyril Esbjörnsson (TP) deltar ej i beslutet. 
 
”Mot bakgrund av styrelsen i Tjörns Hamnar ABs (styrelsen) beslut 2020-05-19 
om anställning av VD gör styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
(moderbolaget) följande uttalande 
 
Moderbolaget har vid sammanträde 2020-05-28 beslutat att uppmana styrelsen i 
dotterbolaget att upphäva det aktuella beslutet. Vid tillfället noterades flertalet 
felaktigheter i styrelsens hantering av rekryteringen; mot såväl moderbolag, 
kommunkoncern, samt den rekryterade i fråga. Granskningsrapporten som styrelsen 
beställde från advokatbyrå påtalar att beslutet inte strider mot styrande dokument. 
Rapporten belyser dock bara den juridiska aspekten, något som moderbolaget endast 
framhävt som sekundärt i aktuella frågan. 
 
Utöver ovanstående noterar moderbolaget även att delar av styrelsen offentligt 
kritiserat moderbolagets ledning för dess hantering av frågan. Ett sådant agerande 
medför negativa påföljder för hela den kommunala koncernen. 
 
En annan viktig aspekt som styrelsen medvetet har bortsett från är gentemot den 
rekryterade verkställande direktören. Moderbolaget gör ingen värdering avseende 
verkställande direktörens kompetens eller lämplighet. För samtliga anställda, oavsett 
befattning, ska det dock finnas en trygghet i att rekryteringen har genomförts på ett 
korrekt sätt. Styrelsen har i detta fall valt att helt frångå gängse rekryteringsprocess 
för att uppnå ens eget intresse. Styrelsens agerande är direkt skadligt mot den 
rekryterades möjligheter att genomföra de uppgifter som ankommer på en 
verkställande direktör. Det råder även vid dags datum ovisshet kring bolagets 
framtida roll och existens i organisationen, ett faktum som styrelsen väl känner till 
och är ännu en anledning till varför styrelsens beslut anses vara felaktigt och direkt 
oansvarigt gentemot koncernen som helhet.” 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB (THAB) har i maj 2020 beslutat att 
tillsvidareanställa verkställande direktör. Styrelsen i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB har därefter uppmanat THAB att upphäva beslutet, bland annat då 
man anser att styrelsen underlåtit att beakta t.ex. föreskrift i ägardirektiv att vissa 
beslut om personella förändringar som kan påverka koncernen ska föregås av ett 
godkännande från moderbolagets ledning. 
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Styrelsen i THAB har behandlat frågan och meddelat att man inte har för avsikt att 
upphäva beslutet. 
 
Tidigare beslut 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, § 16 den 28 maj 2020, 
Tjörns Hamnar AB, § 30 den 19 maj 2020, 
Tjörns Hamnar AB, § 33 den 12 augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Uttalande från styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, 
PM 2020-08-27 om anställning av VD i Tjörns Hamnar AB, 
Beslutsunderlag från Tjörns Hamnar ABs styrelsemöte 2020-08-12, 
Granskningsrapport avseende tillsättandet av VD i Tjörns Hamnar AB, 
PM 2020-05-28 från kommunkansliet avseende rekrytering av VD THAB. 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 10:08 – 10:15. 
 
Sammanträdet ajourneras 10:20 och återupptas den 10 september kl. 08:30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att styrelsen ska uttala sig i enlighet med upprättat förslag 
2020-09-03. 
 
Beslutet skickas till 
Styrelsen i Tjörns Hamnar AB. 
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§ 33 
 
Information om ny hamnutredning 
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Styrelseordförande Martin Johansen (L) informerar att man från kommunstyrelsens 
arbetsutskott avser att göra en hemställan till Tjörns Hamnar AB om att återuppta 
utredningsarbetet kring inventering av småbåtshamnar i kommunen. 
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