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Plats och tid
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Gösta Andersson (SB)
Mats Kristensson (C)
Benny Andersson (S)
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Robert Johansson (MP)
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Filip Malm (FP)
Karl-Erik Persson (M)
Inga-Lill Hast (M)
Nils Lackfors (S)
Claes Jansson (S)

Utses att justera

Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2013-05-07

Paragrafer

91- 101

Underskrifter

Johan Fritz, kommunchef
Katarina Hillberg, ekonomichef
Mats Berndtsson, ekonom
Mats Mikulic, kommunjurist
Jenny Broberg Kudryk, kommunsekreterare

Sekreterare

__________________________________________________________________
Jenny Broberg Kudryk

Ordförande

__________________________________________________________________
Martin Johansen (FP)
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__________________________________________________________________
Benny Andersson (S)

BEVIS
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_________________________________________________________________
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Val av protokolljusterare
Kommunstyrelsen beslutar
Benny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.
Justeringen äger rum den 7:e maj kl 9.00 i kommunhuset, Skärhamn.
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Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar fastställa dagens dagordning med nedan
ändringar.
Tillägg:
- Information från Kommuninvests stämma
- Information från Förvaltningshögskolans dag
- Information från 8 fjordar
- Information från GR
Ärenden rörande Val till Renova AB utgår.
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KS § 93
Dnr 2010/44-212

Återremitterat ärende- Antagande ÖP 2013
Bakgrund
Tjörns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13.
Arbetet med den nya översiktsplanen för Tjörn påbörjades i mars 2010.
Uppdraget har samordnats av planarkitekt Tinna Harling. Projektansvarig är
kommunchef Bo Svensson. En arbetsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar samt Tjörns Bostads AB har deltagit i arbetet.
Återremiss
På KF 2013-03-21 återremitterades ärendet av en minoritet bestående av
socialdemokraterna och miljöpartiet med följande motivering.
 Att komplettering skall göras där formuleringen av kommunens vision för
fler hyresrätter tydligt skall inarbetas, minst en tredjedel av bostäder i ny
detaljplan skall vara hyresrätter.
 Att den utlovade Energibruksplanen skall kompletteras till ÖP-handlingarna
innan den kan antas av kommunfullmäktige.
 Att skrivningen angående fritidshus på norra Tjörn ändras till en generösare
skrivning som uppmuntrar fortsatt permanentning av fritidshus.
Återremissen besvaras i skrivelse den 2013-04-11.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Andersson och Gunilla Nordberg, båda (S), samt Robert Johansson (MP)
yrkar återremiss enligt det tidigare återremissyrkandet;
- ”för komplettering av tredjedelskravet, betyder att gör att kommunen ska anta
en detaljplan i KF ska den innehålla minst en tredjedel hyresrätter, för
detaljplaner inarbetas.
- Att den utlovade energibruksplanen ska kompletteras till ÖP -13 före den kan
skickas till KF.
- En generösare skrivning som uppmuntrar till permanentning av fritidshus
även på norra Tjörn.”
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Kommunstyrelsen beslutar 1
Ärendet ska avgöras idag.
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar för att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som röstar för en återremiss röstar nej. Omröstningen utfaller
med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild bilaga.
Reservation
(S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet om
återremiss.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar 2
Föreslå kommunfullmäktige
1. godkänna utlåtandet över inkomna synpunkter på utställd Översiktsplan 2013
och de i enlighet därmed reviderade planhandlingarna tillhörande Översiktsplan
2013 samt
2. godkänna ÖP 2013 för antagande av kommunfullmäktige.
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KS § 94
Dnr 2013/140-106

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för SOLTAK AB
samt godkännande av aktieägaravtal
Sammanfattning
Kommunfullmäktige godkände 2012-06-14 (KF § 128) bolagsordning och
ägardirektiv för SOLTAK AB, ett bolag som ska utföra stöd- och servicetjänster
åt sina ägarkommuner Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.
Kommunfullmäktige beslutade vidare 2012-09-20 (KF § 166) att utse Martin
Johansen (FP) till ledamot i bolaget och Benny Andersson (S) till suppleant samt
Staffan Mattsson till lekmannarevisor.
Under hösten 2012 anmälde Öckerö kommun ett intresse av att vara med i
SOLTAKs samverkan. Den politiska styrgruppen för SOLTAK såg positivt på
den frågan. Det innebär att samtliga sju kommunfullmäktige måste behandla de
reviderade dokumenten ”bolagsordning” och ”ägardirektiv”. Förslag till
aktieägaravtal som också är ett nödvändigt dokument har nu upprättats.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Benny Andersson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Föreslagen ändring i bolagsordningen för SOLTAK AB godkänns.
2. Föreslagen i ändring i ägardirektivet för SOLTAK AB antas.
3. Ordförande i kommunfullmäktige utses till ombud i bolagsstämman. Om
ordföranden inte kan närvara ersätts denne i första hand av vice ordförande i
kommunfullmäktige och i andra hand av andre vice ordförande.
4. Stämmoombudet får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK AB rösta
för att beslut fattas i enlighet med punkterna 1 – 2 ovan.
5. Förslag till aktieägaravtal för SOLTAK AB godkänns.
6. Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen och kommunchef Johan Fritz
får i uppdrag att underteckna aktieägaravtalet.
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KS § 95
Dnr 2011/459-219

Svar på motion om hyresrätter vid antagande vid detaljplaner
Bakgrund
Benny Andersson (S) och Azar Hedemalm (MP) har inkommit med en
gemensam motion angående hyresrätter vid antagande av detaljplaner. De yrkar i
motionen att:
 ”Kommunen arbetar fram riktlinjer för detaljplaner, där förutsättningar för att
en detaljplan ska kunna vinna laga kraft är att den innehåller minst en
tredjedel hyresrätter.
 Riktlinjerna ska presenteras på kommunfullmäktige senast i april 2012.”
Ärendet
Motionen har behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-06, § 35 där
nämnden föreslår att motionen anses besvarad eftersom prioritering av lägenheter
i detaljplaner ingår som kriterium i planprioriteringarna.
Bakgrunden till detta är att reglering av upplåtelseform för bostäder, hyresrätter
eller bostadsrätter är något som inte kan regleras i en detaljplan, det kan endast
styras genom att man prioriterar detaljplaner på kommunal mark och genom att
man sedan genom markanvisning eller ägardirektiv i det kommunala
bostadsbolaget ställer krav på att det byggs hyresrätter.
Nämnden beskriver att de kan, till viss del, styra prioriteringen av detaljplaner i
samband med att ansökningar om att få detaljplanera ett område behandlas. En av
nämndens sju parametrar vid prioriteringarna är att prioritera lägenheter.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Benny Andersson och Benny Halldin, båda (S) och Robert Johansson (MP) yrkar
bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen till beslut emot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställ, de som röstar för den politiska majoritetens
förslag till beslut röstar ja, de som röstar bifall till motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i särskild
bilaga.
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Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige besluta att med bakgrund av inkomna
tjänstemannayttranden anse motionen besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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KS § 96
Dnr 2013/102-344

Beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten i del av
Hakenäset, delsektion 6
Bakgrund
I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det klart framgå
vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA.
I projektet VA-sanering Hakenäset kommer delsektion 6 (totalt 6 st) att vara
klara för anslutning. För att slutgiltigt klargöra kommunens ansvar i området
erfordras att VA-verksamhettsområdet är beslutat i kommunfullmäktige.
Detta beslut innebär att kommunen åtar sig att ansvaret för vattenleverans och
omhändertagande av spillvatten inom aktuellt området enligt Lagen om allmänna
vattentjänster.
Ärendet
Delsektion 6 består av totalt 90 fastigheter.
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige anta verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
del av Hakenäset, delsektion 6.
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KS § 97
Dnr 2013/37-042

Årsredovisning ekonomi från Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet bildades 2005 och består av Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet
med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att
geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå kommunfullmäktige bevilja Samordningsförbundets styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
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KS § 98
Dnr 2013/152-042

Månadsuppföljning per den 2013-03-31
Ärendet
Månadsuppföljning per mars månad och prognos på helårsavvikelse presenteras.
Resultat för perioden är +15,9 mkr och bedömd prognos är +6,9 mkr för året.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens resultat för perioden är totalt +2,6 mkr. Ks och samtliga
avdelningar visar ett resultat på +1,8 mkr. Kommungemensam verksamhet,
oförutsedda kostnader, visar per mars ett resultat på +0,8 mkr men den totala
årsbudgeten på 3,6 mkr kommer att behöva nyttjas till fullo av bland annat
kostnader för avveckling av UCT, organisationsutredning,
bostadsförsörjningsprogram, SOLTAKs förtstudie mm.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på +2,2 mkr för perioden.
Resultaten fördelar sig på staben +0,9 mkr, miljöavdelningen -0,2 mkr, byggbostadsanpassning och planverksamheten -1,1 mkr, tekniska avdelningen +0,5
mkr. Bostadsanpassningen prognostiserar en negativ avvikelse gentemot budget
med -1,0 mkr att jämföra med en total budget för bostadsanpassningen på 1,8
mkr.
Vatten- och avlopp har ett resultat på +1,0 mkr och förväntas återställa
underskott av eget kapital med 0,3 mkr vilket lämnas som prognos.
Avfallsverksamheten redovisar ett resultat på +1,1 mkr.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på +1,0 mkr.
Förvaltningsövergripande och Barn och unga förklarar +0,4 mkr då viss
verksamhet för året ännu ej påbörjats. Bibliotek står för +0,2 mkr beroende på ej
gjorda mediainköp. Badplatser och friluftsliv +0,2 mkr där verksamheten ökar
sommartid.
Kultur och fritidsnämnden lämnar för året ingen avvikelse mot budget i prognos.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett samlat resultat på +1,0 mkr och
lämnar en avvikelseprognos för helåret på –3,3 mkr.
Nämnden och förvaltningsledningens resultat är tillsammans +0,1 mkr.
Resultat för resurscentrum är +0,1 mkr, grundskola +0,9 mkr och förskola +1,4
mkr, grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux +0,2 mkr. Prognos för året är 0
mkr i avvikelse mot budget.
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Gymnasie- och vuxenutbildningen redovisar ett negativt resultat på -1,7 mkr och
lämnar en helårsprognos på -3,3 mkr i avvikelse mot budget. Prognostiserad
avvikelse beror på att pris per elev samt elevantal ökat jämfört med budget.
Avvecklingskostnader knutna till sjöfartsgymnasiet kommer att finansieras av
kommunstyrelsen enligt fattat beslut.
Socialnämnden
Nämnden har totalt ett överskott på +2,9 mkr.
Därav redovisar IFO ett överskott +0,9 mkr, kommunal hälso- och sjukvård +0,1
mkr, äldreomsorgen 0 mkr, funktionshinder +0,1 mkr samt staben ett överskott
+1,7 mkr. Förklaringar till överskotten är att det är tidigt på året med till exempel
få insitutionsplaceringar och att verksamhet inte kommit igång ännu.
Socialnämnden förväntas redovisa ett resultat som överensstämmer med budget.
Kommunövergripande poster
Pensionsutbetalningar är beräknade på helår till 14 mkr och ökning av
semesterlöneskuld är beräknad på helår till 1,5 mkr. Ingen avvikelse
prognostiseras. Inga fastighets- eller tomtförsäljningar är genomförda.
Driftkonsekvenser investeringar är budgeterade till 8 mkr på helår men beroende
på fördröjningar av vissa större projekt kommer endast cirka 2 mkr att utnyttjas
under året och positiv budgetavvikelse prognostiseras till 6 mkr. Återbetalning
från Tjörns Bostads AB beroende på ränteutvecklingen har de senare åren inte
nått upp till budgeterat belopp varför en negativ avvikelse med -1,0 mkr
prognostiseras.
Omställningskostnader för personal beräknas till 3 mkr vilka finansieras med
extra utdelning från moderbolaget med samma summa.
Budget på finansiering är 10,2 mkr för perioden men verksamheternas kostnader
för ränta och avskrivning är 9,2 mkr vilket gör en negativ budgetavvikelse på
helår på -4 mkr.
Yrkanden
Yvonne Andersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Bo Bertelsen (M) yrkar tillägg till förslag till beslut att redogörelse från berörda
nämnder ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.
Benny Halldin (S) och Robert Johansson (MP) yrkar
”Månadsuppföljning 2013-03-31.
Ärendet
Delårsbokslut per mars månad presenteras.
I det prognostiserade resultatet på + 8,7 miljoner kronor har 2012 års
misslyckade investeringsverksamhet bidraget med totalt + 8 miljoner kronor. Av
dessa är + 6 miljoner kronor pga. av minskade driftskonsekvenser från icke
utförda projekt och ytterligare + 2 miljoner kronor i mindre avskrivningar än
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budgeterat. Till detta skall läggas + 4 miljoner i ökade finansiella intäkter från
framförallt ökade utdelningar från kommunens bolag.
På utgiftsidan prognostiseras ett överdrag på 1,5 miljoner från Barn och
utbildningsnämndens sida. Vi kan nu konstatera att en enig nämnd när man
behandlade frågan 2013-04-26 prognostiserar överdraget till 3,3 miljoner kronor.
Korrigerat för dessa poster är kommunens resultat -5,1 miljoner kronor för 2013.
Vidare kan vi med viss förvåning konstatera att Kommunstyrelsen lämnar en
prognos att kunna hålla sin budget trots att avvecklingskostnader för UCT,
organisationsförändringar m.m. torde redan nu förbrukat hela kontot för
oförutsedda kostnader. Vår handlingsberedskap för nya oväntade kostnader
verkar vara ytterst begränsade.
Arbetet att anpassa kommunens kostnader efter faktiska skatteintäkter måste
påbörjas omedelbart. Detta för snarast att kunna återställa en sund balans mellan
kommunens intäkter och kostnader.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna månadsuppföljning per den 31 mars.
2. Barn och utbildningsnämnden medges överdrag av sin budget med
de extra kostnader som härrör från Gymnasie- och
vuxenutbildningen.
3. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att avsluta
Vårdnadsbidraget senast 2013-07-01.
4. Samhällsbyggnadsnämnden medges överdrag av sin budget med de
extra kostnader som härrör från bostadsanpassningen.
5. Kommunstyrelsens presidie ges i uppdrag att se över våra
upphandlingar med målet att spara.
6. Kommunstyrelsens presidie ges i uppdrag att se över antalet deltider
med målet att spara pengar genom att istället skapa heltidstjänster.
7. Kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att se över pågående
projekt och aktuella upphandlingar i syfte att kvalitetssäkra såväl
avtalen som utförandet.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslag till beslut med det yrkade tillägget mot (S) och (MP):s
förslag till beslut emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med förslag till beslut
röstar ja och de som röstar i enlighet med (S) och (MP):s förslag till beslut röstar
nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster, dessa redovisas i
särskild bilaga.
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Kommunstyrelsen beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmanas att
återställa prognostiserade avvikelser mot budget samt till kommunstyrelsen
redogöra vilka åtgärder nämnden avser vidtaga. Redogörelsen ska göras vid
kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj.
Reservation
(S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.
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KS § 99
Dnr 2013/32-002

Anmälan av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
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 följande redovisning:
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut- Svar på remiss om lokalisering av Resecentrum
Ordförandebeslut- Ändrat sammanträdesdatum
Ordförandebeslut- Yttrande till Länsstyrelsen rörande ansökan om tillstånd till
allmän kameraövervakning- Scartab
Kommunstyrelsens presidieutskott
Tillsättande av arbetsgrupp för digitala utskick
Beslut avseende starttillstånd Hövik 5:1, entreprenad etapp 1
Beslut att avstå från att besvara remiss från EU-kommissionen avseende
förordning om allmän produktsäkerhet
Tjörns kommun deltar i kampanjen mot langning av alkohol 2013
Starttillstånd investeringsprojekt för Sundsby Säteri
Ansökan om kontokort
Ansökan om utökat starttillstånd för Höviksnäs avloppsreningsverk
Ansökan om starttillstånd för utförandeentreprenad för delprojekt 1 i Röreviken
m fl
Samråd angående försäljning av fastigheten Tjörn Myggenäs 4:5
Utökat starttillstånd för Kållekärrs förskola
Utökat starttillstånd för VA Tångeröd 2:21
Kommunchef
Tilldelningsbeslut Hövik 5:1 VA och gata
Tjörns kommuns yttrande till polismyndigheten över ansökan om tillstånd för
insamling av pengar till Rädda Barnen
Avtal avseende förtroendemannasystem
Beslut angående köp av mark gällande del av fastigheten Kroksdal 1:44
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för allmän
sammankomst den 27 april, EPA-traktorutställning på Häggvallsskolans grusplan
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Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande
av offentlig cirkusföreställning i Skärhamn
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om att anordna träning och
tävlingar i folkrace och rallycross
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande
av träbåtsfestivalen i Skärhamn
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande
av ”Sillens Dag”
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för anordnande av
tältgudstjänster på Åstol
Utvecklingschef
Anställning av utvecklingsledare.
Anställning av utvecklingsledare.
Anställning av utvecklingsledare.
Räddningschef
Ansökan om dispens från eldningsförbud enligt 2 kap 7§ Förordning om Skydd
mot olyckor (SFS 2003:789)
Anställning av folkhälsosamordnare
Eldningsförbudets upphörande inom Tjörns och Stenungsunds kommun
Tillståndsbevis gällande överföring av explosiva varor inom Sverige- Svevia AB
Yttrande över ansökan om tillstånd för alkoholservering vid Tubberöds
Äldreboende
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor- AB Tjörn Svanvik 1:31
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor- AB Tjörn Svanvik 1:49
Avdelningschef mark- och exploatering
Beslut angående arrende av del av Rönnäng 1:539 för spolplatta
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Kleva 1:178
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Kållekärr 1:52
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Aröd 2:3
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Tubberöd 1:253
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Kroksdal 1:284/ Nötsäter 1:311
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Koholmen 1:135
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Nordvik 1:274
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Rönnäng 1:542
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Klädesholmen 1:95
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Nordvik 1:274
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
Tubberöd 1:354
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
Klädesholmen 1:147
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
Klädesholmen 1:95
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
Myggenäs 1:107
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
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Rönnäng 1:186
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
Rönnäng 1:649
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
Tubberöd 1:263
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
Klädesholmen 1:80
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme,
Bäckevik 1:73
Yrkanden
Bo Bertelsen (M) och Benny Halldin (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.
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KS § 100
Dnr 2013/33-107

Anmälan av protokoll från bolagsstyrelser och bolagsstämmor
Ärendebeskrivning
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annat
till kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämma
samt protokoll från styrelsesammanträde.
Vid sammanträdet föreligger följande protokoll:
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Styrelsemöte 2013-04-04, § 1-6
Tjörns Måltids AB
Styrelsemöte 2013-03-21, § 1-10
Tjörns Miljö AB
Styrelsemöte 2013-02-18, § 1-5
Styrelsemöte 2013-03-18, § 13, 16-17 samt 6-12, 14-15, 18
Tjörns Bostads AB
Styrelsemöte 2013-03-20, § 1-14
Tjörns Hamnar AB
Styrelsemöte 2013-03-22, § 1-11
Yrkanden
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
Redovisade protokoll noteras.
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Dnr 2013/182-006

Information
Ärendebeskrivning
Anders G Högmark (M) ger information från:
- Kommuninvests stämma
- Förvaltningshögskolans dag
- 8 fjordar
- GR
Kommunstyrelsen beslutar
Notera informationen.
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