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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
Magne Hallberg (KD), §§ 16-20 
Rolf Persson (M) fd (KD), tjänstgör för Magne Hallberg (KD) §§ 21 - 
30 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (-) fd (M) 
Martin Johansson (SD) 

 
Övriga närvarande Erling Alsin (V) 

Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 

 
Evike Sandor, kommunchef 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Anna Kling, HR-generalist och projektledare  § 17 
Lilian Hansson, avdelningschef och ordf. styrgrupp § 17 
Åsa Jönsson, planchef    § 18 
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör  § 18 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17 

Information om arbetet med heltidsresan 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Anna Kling, projektledare för heltidsresan, och styrgruppens 
ordförande Lilian Hansson informerar kommunstyrelsen om arbetet 
med heltidsresan inom socialförvaltningen samt resterande delar av 
kommunen. Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR 
och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli 
norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.  
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 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18 

Information: Regeringsbeslut om strandskydd 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunjurist Hans Blomqvist, planchef Åsa Jönsson och miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Lene Larsson informerar kommunstyrelsen om 
regeringsbeslutet 2020-09-03 avseende utvidgat strandskydd i Tjörns 
kommun samt vilka konsekvenser det har på bland annat pågående 
planarbeten. 
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 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19 

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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 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor 

2019/362 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att frågan 
ska utredas kopplat till strukturen för framtidens skola och med 
det anses motionen bifallas. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har väckt en motion om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB. 
Socialnämnden föreslår att frågan utreds kopplat till strukturen för 
framtidens skola. Det noteras även från socialförvaltningen att det inte i 
dagsläget finns rätt förutsättningar att skapa denna typ av daglig 
verksamhet på Tjörns kommun. Resterande instanser ställer sig positiva 
till förslaget men kan ej ansvara för handledningen som krävs. 

Mot bakgrund av att det idag inte finns rätt förutsättningar för att 
skapa denna typ av daglig verksamhet har förvaltningen föreslagit 
att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 5 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20, § 32 
Tjörns Bostads AB 2020-05-19, § 32 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-27, § 25 
Socialnämnden 2020-01-29, § 13 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 268 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Tjörns Måltids AB 2020-05-11 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-04-22 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-02-17 
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-01-10 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor 
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 Sammanträdesdatum 2021-02-11 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag, med ändring från att motionen är besvarad till 
att den ska bifallas. 

Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansson (SD) och Rosalie Sanyang (S) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) 
förslag. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Thord 
Jansson (SD) angående solceller på offentliga byggnader 

2019/173 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad, med hänvisning till att det i dagsläget ingår 
solceller vid upphandling av offentliga byggnader om 
förutsättningarna för solceller bedöms vara gynnsamma. 

Barnkonventionen 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får 
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att 
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en 
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår 
miljö kan minska genom denna insats. 

Sammanfattning 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på 
offentliga byggnader. I motionen yrkar motionären på att 
kommunfullmäktige ska ge tjänstepersoner i uppdrag att ta med 
solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader. 

Motionen remitterades till Tjörns Bostads AB som anser motionen 
besvarad då bolaget redan arbetar med frågan.  

Även kommunstyrelsen anger i sitt svar att man arbetar med 
frågan genom att solceller redan nu alltid finns med i 
upphandlingsunderlag kopplat till offentliga byggnader, om 
förutsättningarna för solceller bedöms vara gynnsamma. 
Kommunstyrelsen beslutade även i november att ställa sig bakom 
åtgärd nummer 16 i ”Kommunernas klimatlöften” som innebär att 
kommunen under 2021 ska satsa på att producera egen solel 
genom att installera minst en egen anläggning för produktion av 
solel eller är delägare i en solcellspark. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 6 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 122 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 30 
Tjörns Bostads AB 2019-12-16, § 63 
Kommunfullmäktige 2019-04-17, § 141 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2019-12-09 
Motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på offentliga 
byggnader 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§22 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om solpark 

2019/392 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad, med hänvisning till att en av de åtgärder 
som Tjörns kommun ställt sig bakom i ”Kommunernas 
klimatlöften” och därmed förbundit sig att arbeta med under 2021 
är att producera egen solel. 

Barnkonventionen 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får 
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att 
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en 
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår 
miljö kan minska genom denna insats. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in motion angående solpark. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen 
inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för 
att upprätta en kommunal solpark. Detta dels för kommunens 
eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor och andra som vill 
investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en trovärdig 
åtgärd för att bidra till energiomställningen på Tjörn 

Förvaltningen har handlagt motionen och menar att det är många 
faktorer som behöver beaktas i ett sådant åtagande och att detta 
lämpligen görs i samband med pågående arbete med att ta fram 
en översiktsplan alternativt att det görs i samband med 
detaljplaneläggning. 

Kommunfullmäktige valde att vid sitt sammanträde 2020-08-27 att 
återremittera ärendet för att beakta inbjudan från regionstyrelsen 
och landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas 
klimatlöften.  
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Kommunstyrelsen fattade i november 2020 beslut om att ställa sig 
bakom ett antal åtgärder i satsningen ”Kommunernas 
klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är ett gemensamt 
initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en 
del i ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. En av de 
åtgärder som Tjörns kommun ställt sig bakom och därmed 
förbundit sig att arbeta med under 2021 är att producera egen 
solel. Detta innebär att kommunen under året ska satsa på att 
producera egen solel genom att installera minst en egen 
anläggning för produktion av solel eller är delägare i en 
solcellspark.  

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 7 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 123 
Kommunstyrelsen, 2020-03-05, § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 31 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 282 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Motion från Rikard Larsson (S) om solpark 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP) och George Strömbom (C) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med 
fleras förslag väljs. 
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§23 

Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader 

2021/15 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna fördelningen av budget 2021 avseende 
politikerkostnader. 

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 
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för 
politikerkostnader om 9 Mkr, där revisionen tilldelats 1,04 Mkr. 
Arvodesberedningen har utifrån det framtagit förslag till 
fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 8 
Arvodesberedningen 2020-12-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§24 

Svar på remiss: En utvecklad organisation för lokal 
statlig service - slutredovisning 

2020/351 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 Tjörns kommun yttrar sig i enlighet med upprättat förslag  
2021-02-03 

2 Yttrandet undertecknas av 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 
Finansdepartementet har remitterat promemorian DS 2020:29: En 
utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning 
till Tjörns kommun. Utredningens uppdrag är att analysera och 
föreslå hur serviceverksamheten vi de statliga servicekontoren kan 
utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya servicekontor 
bör etableras och om fler myndigheter bör knytas till 
servicesamverkan.  

Idag finns 117 servicekontor fördelade på 110 av landets 290 
kommuner. Servicekontorens övergripande uppgift är att hjälpa 
och vägleda allmänheten och företag i deras kontakter med 
berörda statliga myndigheter. I servicekontoren samverkar idag 
Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. I 
utredningen föreslås att samverkan i servicekontoren bör utökas 
med även CSN och Kronofogdemyndigheten. Utredningen 
föreslår även att ett 30-tal nya kontor av varierande storlek ska 
öppnas på olika platser i Sverige varav ett föreslås placeras i 
Stenungsund. 

Tjörns kommun tillstyrker förslaget till utökningen av 
servicekontorens samverkanspartners, och då särskilt samverkan 
med Arbetsförmedlingen, samt den föreslagna placeringen av ett 
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servicekontor i Stenungsund. Kommunen har i övrigt inget att 
erinra mot det som omnämns i prememorian. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-02 
Remissvar Tjörns kommun 210203: En utvecklad organisation för 
lokal statlig service 
Missiv remiss: En utvecklad organisation för lokal statlig service - 
slutredovisning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Integrationsenheten 
Individ- och familjeavdelningen 
Finansdepartementet: fi.remissvar@regeringskansliet.se samt som 
kopia till: fi.ofa.sfo@regeringskansliet.se 
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§25 

Svar på remiss: Vissa ändrade åldersgränser i skatte- 
och socialavgiftssystemet 

2019/71 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tjörns kommun yttrar sig i enlighet med upprättat förslag  
2021-01-18. 

2. Yttrandet undertecknas av 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 
I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i 
pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för 
att understödja övergången till ett förlängt arbetsliv (prop. 2020/21:1 
utg.omr.11 avsnitt 3.8). I propositionen aviserades även att vissa 
åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras 2023 
respektive 2026.  

I promemorian föreslås att åldersgränsen för det förhöjda 
grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och 
allmän löneavgift ska betalas till och med det år mottagaren av 
ersättningen fyller 66 år. De nya bestämmelserna föreslås gälla från och 
med den 1 januari 2023. Från och med den 1 januari 2026 föreslås 
åldersgränserna motsvara riktåldern för pension, vilket innebär en 
ändring från 66 till 67 år. 

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, 
Centerpartiet och Liberalerna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 14 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-18 
Förslag till remissvar 2021-01-18 
Promemorian: Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och 
socialavgiftssystemet 
Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
HR-avdelningen 
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§26 

STO-samverkan om åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för fast 
vägförbindelse Orust och fastlandet 

2021/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ställa sig bakom förslaget till samverkan med Orust och 
Stenungsunds kommuner i framtagande av åtgärdsvalsstudie 
ang fast vägförbindelse mellan Orust och fastlandet enligt 
bifogad avsiktsförklaring. 

2. Kommunstyrelsens ordförande skriver under 
avsiktsförklaringen för Tjörns kommuns räkning. 

3. Kommunens bidrag till finansieringen tas inom ramen för 
budget kopplat till kommungemensamma projekt/utveckling. 

 
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 
För att möjliggöra en långsiktig hållbar regional 
samhällsutveckling är en fungerande infrastruktur avgörande. 
Utvecklingsmöjligheterna för kommunerna Stenungsund, Tjörn 
och Orust (STO) är kraftigt påverkade av befintlig infrastruktur i 
form av kopplingen mellan E6 och öarna Tjörn och Orust. STO-
kommunerna samverkar idag kring gemensamma 
infrastrukturfrågor bland annat inom ramen för nätverket KUSTO 
(se bifogad samverkansplan). En av de åtgärder som bedöms 
prioriterade i denna samverkan är en ny fast vägförbindelse 
mellan Orust och fastlandet. Samhällsekonomiska analyser som 
genomförts visar på relevansen i en fast förbindelse mellan Orust 
och E6. Den nya fasta förbindelsen föreslås kunna ersätta bilfärjan 
vid Kolhättan – Svanesund och förbinda Varekil med Svenshögen 
och ett mot där E6 korsar.  
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För att arbetet med frågan ska kunna tas vidare till beslut för 
prioritering av Västra Götalandsregionen (VGR) och Trafikverket i 
en kommande regional plan måste en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
genomföras. Trafikverket ansvarar för att genomföra ÅVS efter 
beställning från VGR. Då det är ett hårt tryck på 
infrastrukturåtgärderna i vår region och många projekt 
konkurrerar med varandra bedömer STO-kommunerna att ett sätt 
att flytta fram positionerna i denna fråga är att vara med och 
finansiera den ÅVS som måste genomföras. Om STO-
kommunerna är med och finansierar studien bedöms det att 
arbetet kan komma igång snabbare. Kommunernas bidrag i 
finansieringen gör att VGR lättare kan prioritera denna begäran 
till Trafikverket.  

För att visa på samsyn om bron har STO-kommunerna upprättat 
en avsiktsförklaring. I denna framgår att kommunerna kan tänka 
sig att finansiera en ÅVS upp till maximalt 900 tkr. Summan 
föreslås delas lika mellan de kommuner som skriver under 
avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen kommer att användas 
som underlag till en skrivelse till kommunalförbundet Fyrbodal 
om att göra en begäran till VGR om en beställning hos 
Trafikverket av en ÅVS för en fast vägförbindelse mellan Orust 
och fastlandet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 15 
Kommunstyrelsen 2020-04-30, § 125 (beslut om 
kommungemensam samverkan) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Avsiktsförklaring mellan STO-kommunerna 
Samverkansplan KUSTO för södra Bohusstråket 
STO – broutredning. Rapport Trafik och samhällsekonomisk 
analys 2018-06-14 version 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningskontoret 
Stenungsunds kommun 
Orust kommun 
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§27 

Försäljning av kvarvarande bostadsarrende inom 
Klädesholmen Östra 

2013/180 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1) Upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-09-05 § 161 avseende 
köpesumma.  

2) Bostadsarrendet på del av Klädesholmen 1:1 ska erbjudas att 
friköpas mot marknadsvärde. 

3) När värderingen är genomförd ska den lyftas och behandlas av 
kommunstyrelsen för fastställande av pris. 

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 
Som en del av genomförandet av detaljplanen Klädesholmen Östra 
beslutade kommunstyrelsen 2013-09-05 § 161 att marken under sex 
bostadsfastigheter skulle erbjudas att friköpas till ett pris om 1,25 Mkr per 
fastighet. Fastighetspriser i Västsverige har sedan dess ökat ca 50%. 

Under åren mellan 2013 och 2019 har fem av de sex ursprungliga 
bostadsarrendena försålts till arrendatorerna. Den oavstyckade marken på 
Klädesholmen 1:1 kvarstår och arrendatorn är fortfarande intresserade av 
att köpa loss marken under sin bod. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 16 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 208 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 179 
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 161 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att: 

- När värderingen är genomförd ska den lyftas och behandlas av 
kommunstyrelsen för fastställande av pris. 

George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP) och Björn Möller (-) fd (M) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo Bertelsens (M) förslag. 
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§28 

Anmälan av bolagsprotokoll 2021 

2021/10 

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 Hamnar AB 
Styrelsemöte, 2020-12-11 

Tjörns Bostads AB 
Extra bolagsstämma 2021-01-21 
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§29 

Anmälan av delegationsbeslut 

2021/12 

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 

2021.73 Ordförandebeslut: Upphävande av tidigare tillfälliga ändring 
av kommunhusets och kundcenters öppettider 

Kommunchef 

2021.84 Bilaga 5 Personuppgiftsbiträdesavtal Tjörn 
2021.177 Förlängning av ramavtal Tekniska konsulter avseende 
Genomförande detaljplan 
2021.180 Förlängning av ramavtal med Tekniska konsulter avseende 
Husprojektör VVS 
2021.181 Förlängning av ramavtal med Tekniska konsulter avseende 
Husprojektör VVS 
2021.182 Förlängning av ramavtal med Tekniska konsulter avseende 
Utredare Kultur 
2021.183 Förlängning av ramavtal med Tekniska konsulter avseende 
Utredare Kultur 
2021.184 Förlängning av ramavtal med Tekniska konsulter avseende 
Utredare Kultur 
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2021.185 Förlängning av ramavtal med Tekniska konsulter avseende 
Arkitekter Hus 
2021.186 Förlängning av ramavtal med Tekniska konsulter avseende 
Arkitekter Hus 
2021.187 Förlängning av ramavtal med Tekniska konsulter avseende 
Arkitekter Hus 

Mark- och exploateringschef 

2021.34 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Häggvall 
2021.136 Yttrande i samband med ansökan om bygglov 
2021.137 Undertecknat lägenhetsarrende, Klädesholmen 1:1 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2021.165 Avtal om köp av kris- och beredskapssamordnare 
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§30 

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
T.f. kommunchef Evike Sandor informerar om aktuella frågor från 
förvaltningen, idag bland annat om: 

- Lokalbehovsplaner i kommunen som ska behandlas av 
arbetsutskottet 

- Hyresmodell, där arbetet fortskrider under våren 
- Bolagsutredningen 
- Tidigare givet uppdrag om ny färja 
- Agenda 2030 och det fortsatta arbetet 
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