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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslutande

2019-05-02

Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M), § 91
Magne Hallberg (KD)
Rolf Persson (KD), §§ 92-99, 101-106
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Erling Alsin (V), § 96
Benny Andersson (S), §§ 92-94, 97-99, 101-106
Rosalie Sanyang (S), ej § 101
Rikard Larsson (S), §§ 91, 95-96, 101
Benny Halldin (S), §§ 91, 95
Cyril Esbjörnsson (TP), §§ 92-99, 101-106
Magnus Gullbrandsson (TP)
Björn Möller (-) fd (M)
Martin Johansson (SD), ej §§ 95-96

Övriga närvarande
Ann-Britt Svedberg, kommunchef, ej § 101
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§ 91

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar:
Ändring
Ärende 17 ”Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av
investeringsbudget” ändras till beslutsärende kommunfullmäktige.
Ajournering
Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl. 14:08 – 14:13.
Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska ändra följande ärende till
beslutsärenden kommunfullmäktige:
-

Ärende 16 ”Månadsuppföljning”
Ärende 17 ”Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av
investeringsbudget”

Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Benny Halldins (S) förslag
avseende ärende 16 ”Månadsuppföljning”.
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
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Magnus
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Lars Carlssons (M) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§92

Utökning av Rörevikens verksamhetsområde med vatten och
spillvatten
2015/325
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om utökning av Rörevikens
verksamhetsområde med vatten och spillvatten för fastighet Häggvall 3:46, enligt
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Barnkonventionen
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör
barn.
Sammanfattning
Fastigheten Häggvall 3:46 är en nyupprättad fastighet som ansökt om kommunalt
VA. Fastigheten ligger i området Röreviken och i direkt anslutning till Rörevikens
verksamhetsområde.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 83 den 17 april 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 74 den 13 mars 2019,
Kommunfullmäktige, § 77 den 24 april 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 mars 2019,
Bilaga 1 – Förslag på nytt verksamhetsområde,
Bilaga 2 – Fastighetsförteckning över verksamhetsområdet,
Bilaga 3 – Tidigare beslut om Rörevikens verksamhetsområde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§93

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses
ledamöter avseende verksamhetsåret 2018
2019/148
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Älv och Kust ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Älv och Kust begär in respektive deltagande kommuns
beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna tillstyrker att
ansvarsfrihet lämnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 84 den 17 april 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 april 2019,
Årsredovisning verksamhetsår 2018 Samordningsförbundet Älv och Kust,
Revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet Älv och Kust.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§94

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP)
om beslut att ett nytt kulturhus inte skall uppföras
2018/527
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Eventuell byggnation av kulturhus hanteras inom ramen för kommunens
budgetprocess.
2. Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om beslut
att ett nytt kulturhus inte skall uppföras.
Motionens innehåll
”Tjörns kommun har inte ekonomiska resurser med nuvarande skattesats att
genomföra en byggnation av ett nytt kulturhus i Skärhamn. Vi anser att majoritetens
försök att byta namn på kulturhusprojektet till ”Mötesplats över generationerna”
etc. är försök att maskera det verkliga syftet med projektet. Vi anser att är det är de
lagstadgade kommunala kärnverksamheterna som skola, äldrevård som skall
prioriteras.
Med bakgrund av ovan anser vi att fullmäktige i Tjörn skall besluta:
1. Att ingen projektering och byggnation av nytt kulturhus eller byggnad med
motsvarande funktion skall ske under mandatperioden 2018-2022.
2. Att ge förvaltningarna i uppdrag att omgående stoppa all projektering avseende
att anlägga ett nytt kulturhus eller byggnad med motsvarande funktion i
Skärhamn.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 80 den 17 april 2019,
Kommunfullmäktige, § 23 den 24 januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Motion den 13 december 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag
väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§95

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om val av nytt
oppositionsråd tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
2019/39
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) som
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd upphäves.
2. Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) som kommunstyrelsen 2:a
vice ordförande tillika oppositionsråd.
Barnkonventionen
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får konsekvenser
för barn.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om val av nytt oppositionsråd tillika
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.
Motionens innehåll
”Det har framkommit att Martin Johansson (SD) som oppositionsråd endast
företräder hans tre partikamrater och inte den samlade oppositionen. Det är också
slöseri med skattemedel att ha en företrädare med 45 000:- i månadslön + sociala
avgifter avsett för endast tre ledamöter.
Det framkommer också ett flertal ledamöter vid fullmäktiges sammanträde den 13
december 2018 inte haft kännedom om förslaget att välja ett Sverigedemokratiskt
oppositionsråd eftersom förslaget gavs på sittande möte.
Valberedningen där alla partier ingår vilken organ som berett ärendet förslog Benny
Andersson(S) som kommunstyrelsen 2:a vice ordförande.
Det finnes anledning att misstänka att samtliga ledamöter i fullmäktige inte haft
tillräckligt tid att bedöma Martin Johanssons (SD) lämplighet och kompetens som
2:a v ordf. tillika oppositionsråd.
Det finnes därför skäl att fullmäktige beslutar att välja ett oppositionsråd som har
förtroende från den samlade oppositionen. Oppositionen har föreslagit att Benny
Andersson(S) skall företräda dem som oppositionsråd samt vara kommunstyrelsen
2:a vice ordförande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Beslutet den 13 december att välja Martin Johansson (SD) som
kommunstyrelsen 2:a vice ordförande tillika oppositionsråd upphäves.
2. Fullmäktige beslutar att välja Benny Andersson (S) som kommunstyrelsen 2:a
vice ordförande tillika oppositionsråd.”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 81 den 17 april 2019,
Kommunfullmäktige, § 81 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Motion den 23 januari 2019.
Jäv
Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen
under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag.
Nej-röst för Cyril Esbjörnssons (TP) förslag.
Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP).
6 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Cyril
Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Cyril Esbjörnssons (TP) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§96

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om att följa reglementet vid
val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
2019/78
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig till förmån för Rosalie
Sanyangs (S) förslag.
Barnkonventionen
Förvaltningen har kommit fram till att beslutet inte påverkar eller får konsekvenser
för barn.
Sammanfattning
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om att följa reglementet vid val av 2:e
vice ordförande i kommunstyrelsen.
Motionens innehåll
”Det har uppstått mycket odemokratiska konsekvenser på Tjörn,
av att som jag ser det, majoriteten struntar i det Reglemente för KS, som KF
beslutat om. Möjligen kan man säga att Majoriteten för egen vinnings skull, tolkat
reglementet alltför fritt, om det passar er bättre. Men hur som helst, så har vi ett
Reglemente och jag anser att det ska följas.
I § 10 står det " 2.e vice ordförande tillhör minoriteten" vilket
kommunallagsexperten Jan Turvall, (som 16/1 utbildade Tjörns kommun i
kommunallag mm) tolkar så här:
"att majoriteten endast utser ordf. och förste vice ordförande. Minoriteten utser
andre vice ordförande men vilket parti den personen ska komma ifrån måste ju
minoriteten göra upp om."
Jag föreslår därför att KF beslutar:
-

Justerandes sign

Att tills dess ev. nya formuleringar i reglementet har beretts och beslutats, så att
det kan börja gälla från nästkommande mandatperiod, så ska nuvarande
reglementet gälla.
Att valet av andre vice ordförande i KS därför rivs upp och görs om, så som
reglementet föreskriver.”

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 82 den 17 april 2019,
Kommunfullmäktige, § 82 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Motion den 7 februari 2019.
Jäv
Benny Andersson (S) och Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen
under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyang (S) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Erling Alsin (V).
5 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§97

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
2017/169
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan mot våldsbejakande extremism
2019-2020.
Barnkonventionen
Förvaltningen bedömer att beslutet får positiva konsekvenser för barn och unga,
främst genom insatserna att främja demokrati samt det förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism.
Sammanfattning
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har slagit fast att det
lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism bör utgå
från någon form av politiskt antaget strategiskt dokument och handlingsplaner som
utgå från en lägesbild och kunskap om vilka extremistiska miljöer som finns och
verkar inom kommunen.
Tjörns kommun har därför tagit fram förslag på en strategi mot våldsbejakande
extremism samt en handlingsplan med konkreta aktiviteter.
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism för Tjörns kommun har tre
dimensioner – främjande, förebyggande och förhindrande – och gäller för perioden
2019-2020.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 54 den 23 mars 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 mars 2019,
Handlingsplan våldsbejakande extremism 2019-2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§98

Svar på remiss: SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019/76
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
Barnkonventionen
Ärendet har med stor sannolikhet betydelse utifrån ett barnperspektiv då
utjämningssystemet utjämnar kostnader mellan kommuner utifrån bland annat
kostnader kommunerna har inom barnomsorg och skolgång. Några särskilda
beaktanden utifrån barnchecklistan har dock inte gjorts.
Sammanfattning
Finansdepartementet har översänt remissen ”Lite mer lika”, översyn av
kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har haft i uppdrag att
se över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens
kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen.
Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet
och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet.
Sammantaget innebär förslaget att systemets omfördelning ökar från tio till tolv
miljarder kronor. Ökningen gynnar i huvudsak kommuner och landsting i glesbygd,
med liten befolkning och stora socioekonomiska utmaningar. Även de kommuner
som tagit emot ett stort antal flyktingar får ett förbättrat utfall. Förslaget föreslås
träda i kraft år 2020.
För Tjörns kommuns del innebär de föreslagna förändringarna av
kostnadsutjämningen att kostnadsutjämningsavgiften ökar med ca 9 728 342 kr.
Tjörns kommun är sammantaget negativ till förslaget i remissen om ett ökat
hänsynstagande i kostnadsutjämningen utifrån perspektiven flyktingmottagande och
glesbygd på följande grunder. Utifrån finansieringsprincipen är kommunen tveksam
till om ökade socioekonomiska kostnader i kommunernas verksamhet till följd av
flyktingmottagande, är något som bör vara föremål för kostnadsutjämning
kommuner emellan, då det är staten som är beslutande instans och inte kommunen.
Definitionen av glesbygd, behov av infrastruktur samt ökande grad av digitalisering
är andra aspekter som gör att Tjörns kommun ställer sig negativa till en förändring
av nuvarande kostnadsutjämningssystem.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 86 den 17 april 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Remissmissiv,
SOU 2018:74 Lite mer Lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§99

Svar på remiss: Slutbetänkandet Kameraövervakning i
kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU 2019:8)
2019/130
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun är positiv till slutbetänkandet
Kameraövervakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande (SOU 2019:8).
Sammanfattning
Det finns två sidor av enskildas grundläggande rättigheter; dels enskildas rätt att bli
fredade från kränkningar från statens sida, dels statens plikt att tillförsäkra enskilda
ett skydd mot kränkningar från andra enskilda. Staten är skyldig att upprätta ett
ramverk som tillgodoser dessa delvis konkurrerande intressen.
Behovet av ett utökat undantag från tillståndsplikten tar primärt sikte på bevakning i
kollektivtrafiken. Kamerabevakning är ett verktyg som används för att öka
tryggheten bland resenärer, personal och andra som vistas i kollektivtrafiken.
Genom kartläggningen har det framkommit att behovet av kamerabevakning i
kollektivtrafiken är stort. Det finns nämligen, i varierande grad, problem med
brottslighet och ordningsstörningar i kollektivtrafiken och på vissa
kollektivtrafikplatser. Problemen är inte begränsade till storstäder, utan finns även
på mindre orter och på landsbygden.
Kollektivtrafiken är dessutom ett särskilt mål för terrorattentat.
Tjörns kommun är certifierad som Säker och trygg kommun av
världshälsoorganisationen WHO.
Under certifieringsperioden 2017-2021 har bland annat trygghetsinsatser (allmänna
samt till äldre personer) lyfts fram som ett prioriterat område.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 87 den 17 april 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Slutbetänkandet Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande
(SOU 2019:8).
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen
ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§101

Initiativärende från Benny Andersson (S) angående säkerheten för
Tjörns kommuns pengar hos SOLTAK AB
2019/64
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Reservation
Benny Andersson (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig till förmån för Benny
Anderssons (S) förslag.
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
Ett initiativärende har väckts angående säkerheten för Tjörns kommuns pengar hos
Soltak AB. Av initiativärendet framgår:
”Tjörns kommun har sedan en tid tillbaka låtit alla ekonomiska transaktioner såväl
inbetalningar som utbetalningar sköttas av SOLTAK AB. SOLTAK AB har sedan
starten gått med ekonomiskt underskott och är idag beroende på att
ägarkommunerna skjuter till kapital för att kunna överleva. Olika vägar framåt kan
bli aktuella allt ifrån en avveckling av verksamheten, tillskott av kapital eller en
försäljning av verksamheten. Nås ingen gemensam syn på hur verksamheten skall
utvecklas riskeras en konkurs.”
Soltak AB har uppdraget att utföra verksamhet inom IT, Lönehantering och
ekonomiadministration för ägarkommunerna. Tjörns kommun deltar ej i samarbetet
kring IT. Som ersättning för tjänsterna betalar kommunerna för Soltaks kostnader
att utföra och bedriva verksamheten. Så länge kommunerna betalar för tjänsterna är
Soltak ABs finansiering säkrad och risken för ev. konkurs minimal. Risk för
konkurs elimineras dessutom av att kommunerna enligt aktieägaravtalet har att
täcka uppkomna förluster i bolaget. Några tillskott av kapital från ägarkommunerna
till Soltak AB utöver ersättning för tjänster görs inte och är inte aktuella.
Tjörns kommuns sedan tidigare tillförda medel till Soltak AB utgörs av 0,978 mkr i
aktier samt en borgensförbindelse som vid årsskiftet 2018 uppgick till 10,7 mkr.
Som jämförelse kan nämnas att kommunen för Tjörns Bostads AB borgar för 600
mkr.
Till övriga tillgångar Tjörns kommun har i Soltak AB kan möjligen Soltak ABs
personals kompetens samt deras avtal om ekonomi- och personalsystem räknas. I
händelse av att ägarkommunerna skulle välja att avveckla/likvidera bolaget får
Justerandes sign
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motsvarande avtal tecknas med och personal och kompetens anskaffas till
respektive kommun.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 88 den 17 april 2019,
Kommunstyrelsen, § 60 den 7 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 3 april 2019,
Initiering av ärende den 4 februari 2019.
Jäv
Rosalie Sanyang (S) och Ann-Britt Svedberg anmäler jäv och lämnar lokalen under
ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Rolf Persson (KD), Magne Hallberg (KD), George
Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla initiativärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) med fleras
förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rikard Larsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
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§102

Tillstånd att planspränga allmän plats inom Nötsäter 1:311 för
tillträde till Nötsäter 1:256
2015/735
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Återremittera ärendet för förtydligande av nyttjanderätt.
2. Delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens ordförande.
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
Team Sportia AB i Skärhamn önskar disponera ett område av kommunens fastighet
Nötsäter 1:311 för tillträde till kommande tillbyggnader inom sin egen fastighet
Nötsäter 1:256.
De föreslås genom avtal få rätt att ändra marknivån inom allmän plats och asfaltera
densamma för att komma fram till baksidan byggnaden. De åläggs ansvar för att
inte skada marken utanför nyttjanderättsområdet och förhindra fallolyckor.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 89 den 17 april 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 26 mars 2019,
Bilaga 1 – Kartbilaga,
Bilaga 2 – Ansökan,
Bilaga 3 – Avtalsförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att:
1. Återremittera ärendet för förtydligande av nyttjanderätt.
2. Delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens ordförande.
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§103

Månadsuppföljning per mars
2019/161
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Reservation
Björn Möller (-) fd (M), Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till
förmån för Björn Möllers (-) fd (M) förslag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av den ekonomiska uppföljningen per mars 2019. För
perioden januari – mars uppvisar kommunen ett positivt resultat om 9,2 Mkr.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 91 den 17 april 2019.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning januari-mars 2019.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:58 – 17:04.
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:10 – 17:15.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska
notera informationen.
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att ge förvaltningen
i uppdrag att till nästa kommunstyrelse-möte presentera åtgärder så att barn- och
utbildningsnämnden kan uppnå 0-resultat för verksamhetsåret 2019.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) och George
Strömboms (C) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) och George Strömboms (C) förslag.
Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) förslag.
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Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), George
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Cyril Esbjörnsson (TP),
Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
Magne Hallbergs (KD) och George Strömboms (C) förslag väljs.
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§104

Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av
investeringsbudget
2019/159
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och
utbildningsnämndens begäran.
2. Investeringen ska rymmas inom beslutade ramar.
Sammanfattning
Barn-och utbildningsnämnden har i beslut 20190328 § 24 beslutat att begära om
starttillstånd hos kommunstyrelsen för ny förskola i Skärhamn.
De senaste åren har barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade
lokalbehov genom tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till
förskolor/skolor näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler.
Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt
viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer nämnden att utvecklingen mot fler barn
i förskola och skola är stadigvarande och att behovet av fler permanenta lokaler av
hög kvalitet kommer att öka. Till detta kommer att nämnden ser att den nuvarande
förskolan i Skärhamn redan är fylld innan höstens placeringar startar.
Med ovan beskrivna bakgrund förordar nämnden att det snarast byggs en förskola i
Skärhamnsområdet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 90 den 17 april 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 24 den 28 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 april 2019,
Tjänsteutlåtande den 19 mars 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP), Rolf Persson (KD) och Martin Johansson (SD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag med justeringen att ärendet ska
behandlas slutligt av kommunfullmäktige.
Protokollsanteckning
Björn Möller (-) fd (M), Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) anmäler
protokollsanteckning enligt följande:
Justerandes sign
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”En bättre beslutsordning hade varit att med utgångspunkt från kommande beslut i
budget 2020 om skolstruktur, fatta ytterligare beslut om behov av förskolelokaler i
Skärhamn.
Utifrån gjorda utredningar om skolans och förskolans lokalbehov vet vi att det finns
möjlighet till att frigöra skollokaler för förskolans behov allt beroende på vilket
beslut om skolstrukturen som fattas.
Med ett budgetbeslut 2020 och medföljande investeringsbeslut hade
beslutsunderlaget för ett startbesked varit tydligt och inte haft någon tidsmässig
påverkan.
Benny Andersson (S)
Rosalie Sanyang (S)
Björn Möller (-) f.d. M”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-02
§105

Anmälan av delegeringsbeslut
2019/2
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:
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut - Deltagande i insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands
län 2019,
Ordförandebeslut: Yttrande till Förvaltningsrätten Göteborg mål nr 3452-19.
Kommunchef
Personuppgiftsbiträdesavtal Digital Fox – DF Respons,
Personuppgiftsbiträdesavtal med Idata,
Fullmakt gälande arbetet med Framtidens VårdinformationsMiljö FVM,
Avtal för leverans av VA-kemikalier,
Förlängning av avtal gällande designsmycken och gratifikationer,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om valaffischering fram till EU valet 26
maj 2019 A172.677/2019,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om valaffischering fram till EU valet 26
maj 2019 A175.207/2019,
Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om tillstånd för byggställning på
Klädesholmen, A175.207/2019,
Yttrande över ansökan om tillstånd till barn- och ungdomsfestivalen Frivolt i
Skärhamn 9-11 augusti (A188.190/2019).
Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05
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§106

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg, kommunchef informerar kommunstyrelsen om bland annat:
-

Justerandes sign

Vattennivåerna i kommunen där spola-mindre-kampanjen samt andra åtgärder
gett goda resultat. Länsstyrelsen har under dagen uppmanat samtliga kommuner
att spara på vattnet.
Arbetsutskottet har tillsammans med Business Region Göteborg gjort en
översyn av tillgången till verksamhetsmark inom kommunen, något det är en
brist av i hela regionen.
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