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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rolf Persson (KD), tjänstgör för Tanja Siladji Dahne (MP) tom § 2 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP), from § 3 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (-) fd (M) 
Bo Bertelsen (M), tjänstgör för Martin Johansson (SD) 
 

Övriga närvarande Erling Alsin (-) fd (V) 
Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Evike Sandor, kommunchef 
Thelma Fredin, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef kommunledningskontoret 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Sara Alfredsson, HR-chef  § 2 
Ingrid Bjarneberg, HR-generalist  § 2 
Caroline Jönsson, folkhälsostrateg  § 3 
Jessica Dahlström, processledare  § 3 
Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare § 4 
Ulf Fredriksson, beredskapssamordnare § 4 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändring: 
 
Tillägg: 
 
- Information om arvode 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2 

Information: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
Sammanfattning 
HR-generalist Ingrid Bjarneberg och HR-chef Sara Alfredsson 
informerar kommunstyrelsen om det systematiska arbetsmiljöarbete 
som bedrivs inom kommunens organisation och samordnas av HR-
avdelningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3 

Uppföljning medborgarlöftet 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Folkhälsostrateg Caroline Jönsson och processledare Jessica Dahlström 
informerar kommunstyrelsen om uppföljning av medborgarlöftet 2020, 
som är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre 
kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn, till invånarna under ett år. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4 

Information: Om kommunens säkerhetsarbete och 
organisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Säkerhetssamordnare Thorbjörn Berndtsson och 
beredskapssamordnare Ulf Fredriksson informerar kommunstyrelsen 
om kommunens säkerhetsarbete i nuläget och planering framåt, samt 
organisationen kopplat till detta område. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5 

Information: Uppföljning lägesbeskrivning Covid19-
Coronaviruset 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar om påverkan på 
kommunens verksamheter i och med smittspridningen av 
Coronaviruset. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att be 
fastighetsägare inom kommunala VA-områden som fått 
sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun om ursäkt 
för det bevattningsförbud som infördes juli 2019 

2019/365 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

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 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med en motion med yrkande om 
att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att dess ordförande författar ett brev med ursäkt till de 
fastighetsägare som trots dricksvattenleverans från en annan 
kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019. 

Med hänsyn till att det inte är möjligt att fastställa vilka fastigheter 
som får sitt vatten från Stenungsund samt den omständigheten att 
det är otillåtet för kommunfullmäktige att recensera beslut som 
kommunstyrelsen fattat i ärenden rörande myndighetsutövning 
mot enskilda bedöms det vara olämpligt att besluta i enlighet med 
motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10,  § 280 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 174 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17 
Komplettering avseende införande av bevattningsförbud i Tjörns 
kommun 
Motion 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), George Strömbom (C) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Gert Kjellberg (TP) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med 
fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) med fleras förslag 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) och Rikard Larssons (S) förslag 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 

5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg 
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 

Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7 

Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- 
och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner 

2020/335 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1 Ingå samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 

2 Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef 

 
Sammanfattning 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i 
samarbete gällande konsumentrådgivning samt budget - och 
skuldrådgivning som kommunen har med Stenungsund, Orust 
och Lilla Edet. Förslaget innebär att konsumentrådgivning inte 
längre kommer ingå som en del i samarbetet. I och med detta 
behövs ett nytt samarbetsavtal som ska godkännas och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Ansvaret för ovan nämnda verksamhet har sedan 2014 legat på 
socialnämnden som också har resurser för detta inom ramen för 
sin budget. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-12-21, § 297 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 281 
Kommunfullmäktige 2014-11-13 § 181 
Kommunfullmäktige 1995-12-14, § 167 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-02 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2020-12-18 
Förslag till nytt samarbetsavtal 
Tidigare samarbetsavtal 
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 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8 

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna och Björn på 
Tjörn vill att kommunen agerar för att förstärka 
äldreomsorgen 

2020/115 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att 
skrivelsen är besvarad. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) och Björn Möller (-) fd (M) 
reserverar sig till förmån för Rosalies Sanyangs (S) förslag och lämnar 
en skriftlig reservation som redovisas i slutet av paragrafen. 

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 
Socialdemokraterna och Björn på Tjörn har inkommit med en 
skrivelse 2020-04-15 där man föreslår åtgärder för att förstärka 
äldreomsorgen på Tjörn. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade att skicka skrivelsen på remiss till socialnämnden samt 
Tjörns Måltids AB för att inhämta svar. Utifrån svaren från 
remissinstanserna föreslår förvaltningen att skrivelsen ska anses 
besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16, § 98 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20, § 31 
Socialnämnden 2020-05-27, § 123 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 
Skrivelse ”Socialdemokraterna och Björn på Tjörn vill att 
kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen 
Beslut socialnämnden ang remissvar 
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 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut TMÅAB ang remissvar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla skrivelsens 
första punkt, att ”Socialnämnden får extra anslag på minst 5 miljoner 
för att förstärka äldreomsorgen”. 

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 

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 Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 

5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg 
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M). 

Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) och Björn Möller (-) fd (M) 
reserverar sig enligt följande: 

”Vi Socialdemokrater och "Björn på Tjörn", reserverar oss mot 
beslutet som togs av majoriteten i KS 2021-01-14, punkt 10, att; 
notera skrivelsen från ”Socialdemokraterna och Björn på Tjörn 
angående förstärkning av äldreomsorgen” som besvarad. 

Det är punkt 1 i ärendet ” Socialnämnden får ett extra anslag på 
minst 5 miljoner för att förstärka äldreomsorgen” som vi 
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 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

reserverar oss till förmån för. Vi anser att dessa 5 miljoner behövs 
till det förändringsarbete som pågår just nu och som kallas 
Heltidsresan. Majoriteten anser sig kunna genomföra 
Heltidsresan inom ram för Socialnämndens budget. 

Tjörns kommun ligger bland de sämsta, jämfört andra kommuner 
när det gäller skillnader i löner mellan kvinnor och män. Ett svar 
på detta är att vi har så många deltidsanställda kvinnor inom 
socialförvaltningens område, äldreomsorg. Det finns idag 247 
tillsvidareanställda inom äldreomsorgen som arbetar deltid. Att 
heltid är norm, blir ett hån mot alla dessa medarbetare om man 
inte tillskjuter medel så att de kan erbjudas heltid med hållbara 
scheman, eller i alla fall ta steg i rätt riktning. Istället anställs 
fortfarande timvikarier i oförminskad utsträckning för att det är 
billigare. 

Vi Socialdemokrater och Björn på Tjörn tycker att vi har en god 
äldreomsorg och detta tack vare personalen. Vi anser att det hög 
tid, att i dessa Corona-tider skjuta till medel så att de som önskat 
gå upp i tid får göra det omgående och därmed kunna minska på 
timvikarier och därmed hålla nere antalet personer som bedriver 
omsorg om varje vårdtagare.”
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9 

Utvärdering sponsring 2020 

2020/193 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
På grund av rådande coronapandemi har endast två evenemang 
genomförts och då i en ny coronaanpassad tappning. 

Sillens Dag den 6 juni 2020 – digital sändning i två timmar. 
Beviljat bidrag 50 000 kronor och evenemanget har erhållit 50 000 
kronor. Utvärdering är inlämnad och finns som bilaga. 

Träbåtsfestivalen den 2-4 juli – utställning vid Södra hamnen samt 
tre digitala sändningar. Beviljat bidrag 200 000 kronor och 
evenemanget har erhållit 75 000 kronor. Utvärdering är inlämnad 
och finns som bilaga. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 283 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
Utvärdering Sillens Dag 2020 
Utvärdering Träbåtsfestivalen 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Vi konstaterar att Klädesholmens företag fått 50.000 :- av kommunen 
för ett PR-jippo  .  

Vad har Skattebetalarna på Tjörn fått för dessa pengar? 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En två timmars digital PR-sändning. 

I jämförelse kan nämnas att alla oppositionens förslag om 
förstärkningar för att möta problemen med Covid-19 på olika områden 
i kommunen, under 2020, systematiskt har avslagits. 

Och trots Kommunfullmäktiges beslut om ett höjt bidrag till 
Kvinnojouren har majoriteten inte ansett sig ha råd att bidra med mer 
än 35.000:- för  ett helt års verksamhet under 2020. 

Vi anser det nödvändigt att tydligt motsätta oss sådana prioriteringar. 

S och BpT” 
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§10 

Antagande av Riktlinjer för styrdokument i Tjörns 
kommun 

2020/224 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta förslag till Riktlinje för styrdokument, daterad 2020-12-01 
2. Upphäva nuvarande Riktlinje för styrdokument, beslutad  

2015-02-12 

 
Barnkonventionen 
Beslutet om riktlinje för styrdokument påverkar inte, får inte 
konsekvenser för och berör inte på annat sätt barn. Däremot är det 
en fördel för alla kommuninvånare om processerna kring 
kommunens styrdokument – och därmed kommunens arbetssätt 
och prioriteringar – blir tydligare. 

Sammanfattning 
Kommunen har en mängd beslutade styrdokument. Vissa beslutas 
av politiken och andra av tjänstepersoner. Sättet som de tas fram, 
implementeras och kommuniceras främjar inte medarbetarnas 
förutsättningar att följa dem och göra rätt. Styrdokumenten 
behöver förenklas, förtydligas och samordnas. I styrdokumenten 
behöver också de ekonomiska konsekvenserna synliggöras. Att 
komma tillrätta med denna situation har varit ett av de 
prioriterade målen för kommunstyrelsen under 2020 och arbetet 
kommer att fortsätta även under 2021. 

För att förbättra processerna kopplade till framtagande, beslut, 
implementation och kommunikation av styrdokument har en 
översyn av riktlinjen för styrdokument i Tjörns kommun 
genomförts. Den nuvarande riktlinjen har skrivits om för att skapa 
tydlighet kring definitioner och beslutandenivåer. 

Förslaget till riktlinje har förankrats i samtliga kommunens 
förvaltningar och hos kommunens ledningsgrupp (samtliga 
förvaltningschefer och VD:ar). 

17



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-14 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 284 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-30 
Förslag till riktlinje för styrdokument, daterat 2020-12-01 
Nuvarande riktlinje för styrdokument, beslutat 2015-02-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.  
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§11 

Ansökan om bidrag till sjöräddningssällskapet till 
Sjöräddningssällskapets vågbrytare 

2020/280 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 Medge 326 995 kr inkl. moms i bidrag till Sjöräddningssällskapet för 
etableringen av en vågbrytare i inloppet till Södra hamnens västra 
del. 

2 SSRS ska erbjudas en nyttjanderätt omfattande vågbrytarens 
position och den plats där de förtöjer sina båtar utan administrativ 
avgift. 

Barnkonventionen 
Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Sjöräddningssällskapet(SSRS) i Skärhamn har erhållit en 
vågbrytare i gåva. SSRS har själva gjort arbetet med utläggningen 
av vågbrytaren i inloppet till den västra kajen i Södra hamnen. 

För arbetet med att förankra vågbrytaren har SSRS anlitat en 
entreprenör. SSRS önskar att kommunen täcker kostnaden för 
etableringen om en summa av 326 995 kronor inkl. moms.  

Entreprenören Västkustens Brygg och Transport AB kan inte 
lämna garanti på utfört arbete på grund av flytbryggans skick och 
det utsatta läget. Detta beror dels på att fästena var skadade, vilket 
har åtgärdats, och dels att betongen i konstruktionen var vittrad 
vilket innebär sänkt hållbarhet och långsam vatteninträngning. 
Skulle kommunen ta över ansvaret för vågbrytaren skulle det 
behövas en organisation som kan periodiskt inspektera 
flytbryggan avseende både vatteninträngning och att 
utmärkningar är i skick att förhindra påsegling. 
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Om SSRS själva äger och driftar vågbrytaren så har de närhet till 
elkraft för länspumpar och ljus så att fartyg kan undvika att segla 
på den samt är ofta på plats så att de kan ha kontinuerlig 
övervakning på vågbrytaren. SSRS behöver ett arrende eller en 
nyttjanderätt för att ha rätt att nyttja kommunens vattenområde. 
Lämpligtvis erbjuder kommunen en nyttjanderätt som både 
omfattar rätten att ha vågbrytaren på nuvarande plats och att 
nyttja platsen där SSRS båtar ligger förtöjda.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 285 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 268 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-03 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 
SSRS ansökan 2020-11-05 (KS 2020.2987) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Sjöräddningssällskapet Skärhamn 
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§12 

Redovisning av delegationsbeslut 

2020/5 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 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: 

Kommunstyrelsens ordförande 

2020.3463 Ordförandebeslut - tf kommunchef vid ledighet 
2020.3464 Ordförandebeslut: Tillfällig ändring av kommunhusets och 
kundcenters öppettider 

Kommunchef 

2020.3312 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
2020.3333 Bilaga 1 Tillägg och ändringar av avtal företagshälsovård, 
Tjörns kommun samt bolag 
2020.3345 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom området 
Allmänt 
2020.3441 Besked om beslut gällande förnyad konkurrensutsättning på 
Ref 2017-140 Ramavtal Transportbilar 
2020.3495 Programvarulicensavtal avseende programvara GEOSECMA 
2020.3496 Ramavtal avseende hantverkstjänster, undertaksarbeten 
2020.3497 Ramavtal avseende hantverkstjänster, byggnadsarbeten 
2020.3498 Ramavtal avseende hantverkstjänster, byggnadsarbeten 
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Tillförordnad kommunchef 

2020.3451 Uppsägning av hyresavtal nr 1:92092 avseende Industrivägen 
7, Tjörns kommun 
2020.3456 Uppsägning av hyresavtal nr 1:92 avseende Industrivägen 12, 
Tjörns kommun 

Mark- och exploateringschef 

2020.3413 Yttrande i samband med ansökan om bygglov 
2020.3414 Undertecknat arrendeavtal, Stora Dyrön 1:175 
2020.3446 Undertecknat köpeavtal Tubberöd 

Kommunjurist 

2020.3499 Yttrande över ansökan om tillstånd för skottlossning 
avseende avskjutning av skadedjur, fåglar (A691.153/2020) 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2020.3434 Tilläggsavtal Hypergene som Molntjänst 
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§13 

Anmälan av bolagsprotokoll 2020 

2020/6 

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, 2020-12-17 

Tjörns Måltids AB 
Styrelsemöte, 2020-12-16 

Tjörns Bostads AB 
Styrelsemöte, 2020-12-15 

SOLTAK AB 
Styrelsemöte, 2020-11-04, inkl budget 2021 
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§14 

Information om arvode 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras om oppositionsrådet/2:e vice 
ordförandes frånvaro och eventuella konsekvenser för arvoderingen.  
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