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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Anette Johannessen (S), ersätter Björn Möller (-) fd (M) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Rolf Persson (M) fd (KD) 
Erling Alsin (-) fd (V) 
Benny Halldin (S), §§ 63 – 83 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Magdalena Patriksson, avdelningschef §§ 63 – 69 
Carolina Färdigh, ekonomichef  §§ 67, 71 
Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare § 72 
Elisabeth Svensson, gruppledare  § 74 
Nedžad Deumić, projektledare Dua-STOLÖ § 63 
Camilo Ciceri, Arbetsförmedlingen  § 63
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§62 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- För kännedom: Socialnämndens årsbokslut 2020 
 
Utgår: 
 
- Ansökan om sponsring av Midsummer Match Cup 
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§63 

Information om Dua-STOLÖ projekt 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Nedžad Deumić, projektledare för Dua-STOLÖ samt Camilo Ciceri, 
företagsrådgivare vid Arbetsförmedlingen, informerar 
kommunstyrelsen om ingången överenskommelse om samverkan för 
att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda personers 
etablering i arbetslivet. 

STOLÖ representerar kommunerna som ingår i överenskommelsen; 
Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Öckero. 
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§64 

Svar på motion från Robert Bull (V) fd (C) om en säkrare 
trafiksituation för barn och vuxna vid Häggvallsskolan 

2020/304 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att en ökad trafiksäkerhet har positiv betydelse 
för barn och unga och deras möjligheter att ta sig till och från 
skolan säkert, tryggt och självständigt.  

Sammanfattning 
Vänsterpartiet Tjörn genom Robert Bull (V) fd (C) har inkommit 
med en motion med förslag att kommunfullmäktige ska besluta 
att ställa medel till förfogande för att genomföra åtgärder för en 
förbättrad trafiksituation vid Häggvallsskolans infart och vid 
övergången från gångbanan till Ica Nära i Häggvall. Motionären 
föreslår också att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra åtgärder för 
förbättrad trafiksituation på dessa platser. 

Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden på remiss. I 
sitt svar föreslår nämnden att åtgärder vid Häggvallsskolan utreds 
vidare i samband med dels det förestående arbetet med 
implementerandet av trafikstrategin och dels den framtida 
utbyggnad som planeras för skolområdet runt Häggvallsskolan. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att trafiksäkerheten 
generellt sett är bristfällig vid många av kommunens skolor. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har i sin Risk- och sårbarhetsanalys 
från 2019 lyft detta som ett allvarligt problem och 
Kommunstyrelsen har i sitt beslut från 2019-10-31, § 198, beslutat 
att Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta vidare för att 
förbättra trafiksäkerheten vid kommunens skolor. 
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När det gäller yrkandet om att fullmäktige ska ställa medel till 
förfogande hänvisar förvaltningen till det pågående 
skolstrukturarbetet och att denna fråga lyfts in i det arbetet. Detta 
för att inte föregå det beslut som kan komma tas kopplat till 
Tjörns framtida skolstruktur. Hur man landar i detta ärende 
kommer i stor utsträckning påverka vilka åtgärder som behöver 
göras i nära anslutning till skolområdet. 

Utifrån ovanstående föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen 
att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 58 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 39 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 205 
Kommunstyrelsen 2019-10-31, § 198. Risk- och sårbarhetsanalys 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Tjänsteutlåtande Trafikenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
2021-02-05 
Motion från Robert Bull om en säkrare trafiksituation för barn och 
vuxna vid Häggvallskolan, 2020-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
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§65 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av 
hyresrätter 

2020/209 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionens första och sista att-satser: 

- Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter. 

- Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av 
hyresrätter skall gå till och med hjälp av TBAB inleder ett 
projekt med byggande i egen regi. 

 
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 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) 
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av 
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet 
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp 
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med 
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med 
byggande i egen regi.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken 
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En 
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa 
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det 
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.  

Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra 
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
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förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 
20 000 innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet 
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs 
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.  

Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 49 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 
Motion 2020-08-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Tanja Siladji Dahne (MP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) med fleras förslag. 

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 
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Omröstningsresultat 
7 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S), Gert Kjellberg 
(TP), Cyril Esbjörnsson (C). 

4 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Magne Hallbergs (KD) med fleras förslag väljs. 
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§66 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) 2020 

2021/92 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 
maximalt belopp till resultatutjämningsreserven (RUR) vid bokslutet. 
 
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 
Från och med 2013 finns det möjlighet att reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för 
resultatutjämningsreserv som kompletteras till riktlinjerna för 
God ekonomisk hushållning. Detta möjliggör en reservering till 
resultatutjämningsreserv (RUR). Slutlig disponering av RUR ska 
fattas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.  

Tjörns kommun har år 2020 ett positivt eget kapital inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Detta innebära att 
en reservering motsvarande den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning får göras för år 2020. Detta betyder att 40,755 mkr är det 
högsta belopp som kan reserveras till RUR för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
avsätta maximalt belopp till resultatutjämningsreserven (RUR) vid 
bokslutet. 
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Bo Bertelsen (M) och George Strömbom (C) föreslår att 
kommunstyrelsen ska besluta att inte göra någon avsättning till 
resultatutjämningsreserven (RUR) vid bokslutet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) och George Strömboms (C) förslag. 

Omröstningsresultat 
5 Ja röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S). 

3 Nej röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C). 

3 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson 
(-) fd (SD). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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§67 

Tjörns kommuns årsredovisning 2020 

2021/67 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2020 

2. Godkänna årsredovisning för Vatten- och 
avloppsverksamheten 2020  

3. Godkänna årsredovisning för Avfallsverksamheten 2020 

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 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens 
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun 
redovisar ett resultat på +50,7 miljoner kronor. Jämfört med 
budget för 2020 är resultatförbättringen +40,7 miljoner kronor. 
Kommunens investeringar var budgeterade till 115,1 miljoner 
kronor och utförda investeringar blev 81,9 miljoner kronor.  

Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 96 procent är 
helt eller delvis uppfyllda. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 62 

Samverkan 
CSG 2021-03-17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-10 
Tjörns kommuns årsredovisning 2020 
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2020 
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§68 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2020 

2021/64 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2020. 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

3. Notera att direktionen från ekonomisk synpunkt bedrivit 
verksamheten på ett otillfredsställande sätt. 

 
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 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt 
årsredovisning 2020 med tillhörande revisionsberättelse. 
Förbundet uppvisar ett negativt resultat om – 3,8 mkr för 2020. 
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt men på ett från ekonomisk synpunkt 
otillfredsställande sätt.  

I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 63 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-03-08, § 23 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Årsredovisning 2020, SBRF 
Protokoll direktionen 2021-03-08 § 23 
Revisionsberättelse för år 2020 
Revisionsredogörelse för år 2020 
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
KPMG 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§69 

Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli 
adjungderad i barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen 

2020/284 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Adjungera Jeanette Lagervall (V) att närvara vid 

kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden maj-
december 2021. 

2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte 
i beslut. 

3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i 
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet 
är avslutat. 

4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden 
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller 
sekretessbelagda ärenden. 

5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden under tidsperioden maj 
december 2021. 

6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte 
i beslut. 

7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i 
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet 
är avslutat. 

8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden 
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller 
sekretessbelagda ärenden. 

9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till 
arvodesberedningen för förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra arbetsutskottet att 
utreda förutsättningarna för öppna kommunstyrelse-sammanträden. 
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Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S), Magne 
Hallberg (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i 
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då 
partiet anser sig vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.  

Vänsterpartiet har föreslagit att Jeanette Lagervall ska ges 
närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden och att Alma 
Sibrian ska ges närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden.  

Fullmäktige kan enligt kommunallagen besluta att en 
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd 
ska få närvara vid nämndens sammanträden. Denne får då delta i 
överläggningar, men inte i beslut. Den förtroendevalde kan även 
ges möjlighet att få sin mening antecknad i protokollet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att 
remittera ärendet till gruppen för politiskt klimat (Klimatgruppen) 
för att inhämta gruppens inställning i frågan. 

Klimatgruppen har i rapport ställt sig positiv till Vänsterpartiets 
begäran och därvid föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag 
till rutin för adjungering.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott har emellertid beslutat att 
avvakta med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för 
adjungering. Någon rutin har därför inte arbetats fram.  

Ärendet har därefter remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden med sista svarsdag den 23 mars 2021. Vid 
tiden för upprättande av tjänsteutlåtandet har något svar ännu 
inte inkommit.   

Förvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder 
mot att bevilja Vänsterpartiets begäran om närvarorätt. Ärendet är 
emellertid av sådan politisk karaktär att förvaltningen inte kan ta 
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ställning till vad som bedöms vara lämpligt i förevarande fall. 
Något förslag till beslut lämnas därför inte.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 64 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-05 
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1 
Sammanfattande delrapport från arbetet med att förbättra det 
politiska klimatet, bilaga 2 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:20 – 18:35. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta för egen 
del att uppdra arbetsutskottet att utreda förutsättningarna för öppna 
kommunstyrelse-sammanträden, samt föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

1. Adjungera Jeanette Lagervall (V) att närvara vid 
kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden maj-
december 2021. 

2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte 
i beslut. 

3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i 
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet 
är avslutat. 

4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden 
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller 
sekretessbelagda ärenden. 

5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden under tidsperioden maj 
december 2021. 

6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte 
i beslut. 
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7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i 
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet 
är avslutat. 

8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden 
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller 
sekretessbelagda ärenden. 

9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till 
arvodesberedningen för förslag till beslut. 

Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 
 
Rikard Larsson (S) föreslår, efter avslutad ajournering, att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg av  
punkt 3: 
 
1. Avslå begäran från vänsterpartiet om adjungering. 
2. Uppdra kommunstyrelsens förvaltning att i ett bredare perspektiv 

utreda konsekvenserna av att adjungera ledamöter vid 
nästkommande mandatperiod. 

3. Kommunstyrelsens möten görs offentliga för allmänheten. 
 
Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Rikard Larssons (S) förslag. 
 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet i sin helhet för att utreda förutsättningarna för 
öppna kommunstyrelse-sammanträden. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Gert Kjellbergs (TP) förslag mot Rikard Larssons (S) 
förslag. Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S).  

6 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP). 

1 avstår, Martin Johansson (-) fd (SD). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S), Magne 
Hallberg (KD) reserverar sig enligt: 

”Vi föreslår att KF beslutar göra Kommunstyrelsesammanträdena 
offentliga på samma sätt som Kommunfullmäktigemötena. 

Då kan alla som vill följa arbetet i realtid. 

Motivet till Vänsterpartiets begäran sades vara bristen på information, 
sedan den ledamot de har i Kommunstyrelsen, lämnat partiet och 
fortsätter som vilde i KS utan återkoppling till någon. 

Genom att istället göra KS-mötena offentliga ökar vi 
informationsmöjligheterna samtidigt som vi undviker att under 
pågående mandatperiod skapa nya särskilda former för enskilda 
partiers deltagande i Kommmunstyrelsens arbete, vilket obönhörligen 
skulle bli prejudicerande. Alla partier måste ju behandlas lika.” 
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§70 

Upphävande och översyn av styrdokument 

2021/75 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Notera redovisningen av gällande styrdokument, samt 
2. Upphäva: 

Kvalitetspolicy, KF 2007-04-12, § 46 
Barns delaktighet och inflytande –barnchecklistan, KF 2000-09-04,  
§ 102 
Handlingsplan för demokratiutveckling i Tjörns kommun, KF 2010-06-17,  
§ 81 
Policy vid hot mot förtroendevalda, KF 2009-02-19, § 10 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen bedömer att beslutet om upphävande av 
styrdokument, i den mån de berör barn, inte innebär någon 
påverkan på barn då samma skydd för barns rättigheter finns i 
andra författningar. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens regler för hantering av styrdokument ska 
dokumentens status följas upp. Förvaltningen har genomfört 
inventering, aktualitetsprövning och sammanställt rapport över 
gällande styrdokument. Några styrdokument har av olika 
anledningar bedömts som obsoleta och föreslås därför att de 
upphävs. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 65 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
Sammanställning styrdokument i Tjörns kommun 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§71 

Kommunstyrelsens årsbokslut 2020 

2021/32 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens 
årsbokslut för 2020. 

 
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 
Kommunstyrelsens årsbokslut 2020 innefattar kommunkansli och 
kommungemensamma verksamheter. 

Kommunstyrelsen inklusive den politiska verksamheten redovisar 
för helåret en negativ avvikelse på totalt -4,1 mkr mot budget.  

Kommunkansliet och de kommungemensamma verksamheterna 
redovisar en negativ budgetavvikelse med –3,8 mkr. Den politiska 
verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse med -0,3 mkr. 

Av de 17 prioriterade mål som beslutats i kommunstyrelsens 
detaljbudget för 2020 är 70,6 % av målen helt eller i hög grad 
uppfyllda. Ytterligare 23,5 % är delvis uppfyllda och 5,9 % 
(motsvarande ett prioriterat mål) är inte uppfyllda. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 68 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-18 
Kommunstyrelsens helårsrapport 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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§72 

Rapportering av säkerhetsarbetet 2020 

2021/39 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om säkerhetsarbetet 
2020. 

 
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 enlighet med kommunens säkerhetspolicy och krav från 
kommunens försäkringsbolag, ska det göras en årlig rapportering 
av kommunens säkerhetsarbete till kommunstyrelsen. 

Den årliga rapporteringen av säkerhetsarbetet består av 
verksamhetsberättelse, uppföljning av avvikande händelser, 
öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet 

Som framgår av verksamhetsberättelsen är det många bra saker 
som görs i kommunens arbete med en säker och trygg kommun. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 66 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-25 
Verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet 2020 
Skadegörelse 2020 
Uppföljning avvikande händelser 2020 
Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet (Myndigheten för 
samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

24



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-04-08 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73 

Antagande av Riktlinje för säkerhetsskydd 

2021/21 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för Säkerhetsskydd, 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

 
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 
Enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) åläggs det Tjörns 
kommun att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott 
som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott med 
hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga 
omständigheter. 

Riktlinje för säkerhetsskydd i Tjörns kommun har upprättats i 
enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och i 
säkerhetsskyddsförordningen. Riktlinjen gäller för alla inom 
kommunens förvaltningar och kommunala bolag som kommer i 
kontakt med och/eller hanterar hemliga handlingar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 69 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-29 
Riktlinje för Säkerhetsskydd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§74 

Revidering av riktlinjer till inköp- och upphandlingspolicy 

2020/200 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att 
närmare se över de redovisade förslagen på sammanträdet. 

 
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 
Förvaltningen bedömer att det nu gällande dokumentet ”Riktlinjer 
till inköps- och upphandlingspolicy” är alltför detaljerat och 
svårläst.  

Dokumentets utformning leder till att förvaltningarna har svårt att 
ta till sig den information som finns i dokumentet och följa de 
riktlinjer som gäller.   

Riktlinjerna har också inneburit visst merarbete för kommunchef 
då det föreskrivs att denne i vissa fall ska involveras i samtliga 
nämnders direktupphandlingar.  

I dokumentet finns också lagstadgade beloppsgränser som 
riskerar att bli inaktuella om inte dokumentet uppdateras varje 
gång beloppsgränserna ändras.  

Med anledning av ovanstående har förvaltningen tagit fram ett 
nytt förslag till riktlinjer som möjliggör ett smidigare arbetssätt för 
de tjänstemän som är delaktiga i kommunens inköps- och 
upphandlingsarbete. Gällande beloppsgränser har tagits bort och 
anges istället på kommunens intranät.  

Riktlinjerna ska framöver kompletteras med en rutin som ska 
fungera som en handbok i inköps- och upphandlingsärenden. I 
rutinen kommer tydliga regler att finnas för vem som gör vad i 
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inköps- och upphandlingsprocessen. De instruktioner av 
handlingsdirigerande karaktär som finns i nuvarande riktlinjer 
har därför tagits bort i det nya förslaget.  

Med hänsyn till att nuvarande riktlinjer bedöms vara svåra att 
tillämpa och dessutom medför merarbete föreslår förvaltningen 
att de nya riktlinjerna tas i bruk så snart som möjligt. 

Vid kommunstyrelsens behandling av frågan ska förvaltningen 
närmare redogöra för de förändringar som föreslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 74 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-04 
Förslag Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 1 
Nu gällande Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy,  
bilaga 2 
Inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att mål kopplat till Agenda 2030 ska 
knytas till riktlinjen. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg och ändringar: 

- Tillägg punkt 1.1: (inom ramen för hållbar utveckling: 
ekologiska, socialt och ekonomiskt) 

- Ändring av punkt 8.1 och 8.2 som bör omformuleras, slås ihop 
och hänvisa till ramen under 1.1, ekologiska, socialt och 
ekonomiskt. 

- Under den sammanfogade punkten ska följande tillföras: För att 
inte bidra till dumpning av villkoren på arbetsmarknaden eller 
snedvridning av konkurrensen ska varje avtalsslutande part 
kunna visa att den använder sig av kollektivavtalslikande villkor 
för sina anställda/utförare. Därefter kan man fortsätta med det 
som står under punkt 8.1.2  som möjlighet att ställa ytterligare 
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krav och där kan läggas till t,ex,  lokalt producerat, minimala 
transportsträckor mm. 

Ordförande Martin Johansen (L) föreslår att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till arbetsutskottet för att närmare se över de 
redovisade förslagen. 

Gert Kjellberg (TP) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla förslaget om återremiss. 

Beslutsgång 
Inget motförslag läggs mot förslaget om återremiss för att närmare se 
över de redovisade förslagen. 
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§75 

Förändrade öppettider för kundcenter 2021 

2021/69 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om Kundcenters öppettider 2021 enligt 
förslag i detta tjänsteutlåtande, samt att en utvärdering ska göras 
efter ett år för att se effekterna av förändringen. 

 
Barnkonventionen 
Barn kan komma att påverkas negativt av de förändrade 
öppettiderna för biblioteksverksamheten. Denna påverkan blir 
dock endast verklighet om man inte förändrar något annat i 
verksamheten för att motverka de eventuella negativa 
konsekvenserna som förändrade öppettider kan innebära.  

Sammanfattning 
I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 beslutades om en 
neddragning av budgeten för Kundcenters verksamhet 
motsvarande en heltidstjänst. För att kunna hålla sina nya 
budgetramar föreslår kommunledningskontoret nya öppettider 
för Kundcenter. 

Inom Kundcenters verksamhet ryms också turistbyråverksamhet 
och det finns nära kopplingar till biblioteksverksamheten i 
kommunhuset. Dessa verksamheter påverkas av ändrade 
öppettider i Kundcenter varför diskussioner förts med Kultur- och 
fritidsförvaltningen kring hur verksamheten i Kundcenter kan 
förändras/utvecklas så att så lite förändringar som möjligt behöver 
göras och så att Kundcenter ska kunna hålla sina nya 
budgetramar. 

Diskussionerna mellan verksamheterna har utmynnat i bland 
annat förslag på förändrade öppettider i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 75 
Kommunstyrelsen 2020-11-26 § 256 (beslut om detaljbudget) 
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Samverkan 
CSG (Central samverkansgrupp) 2021-03-17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att en utvärdering ska göras efter 
ett år för att se effekterna av förändringen. 

Bo Bertelsen (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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§76 

Återremitterat ärende: Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2020/60 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att 
närmare utreda de redovisade förslagen på samanträdet. 

 
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 
Förvaltningen har uppmärksammat att det saknas beslutsrätt för 
anställda inom vissa nödvändiga områden och det har också 
framförts önskemål om vissa andra förändringar i 
delegationsordningen.  

Förvaltningen har därför tagit fram förslag till reviderad 
delegationsordning i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 
till tjänsteutlåtandet. 

I samband med arbetsutskottets behandling noteras även att en 
närmare genomgång av delegationsbeslut, främst rutinartade, 
inom mark- och exploateringsområdet ska genomföras vid 
tillfälle. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 76 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 45 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 44 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
Förslag till reviderad delegationsordning, bilaga 1 
Förslag till reviderad delegationsordning med markeringar,  
bilaga 2 
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Delegationsordning i nuvarande lydelse, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska göra följande 
ändringar: 

- M8 – Ska behandlas av kommunstyrelsen 
(Beslut om hamn- och vattenområden ska tas till 
kommunstyrelsen.) 

- M9 – Över 3Mkr ska frågan lyftas till kommunstyrelsen 
- M14 – Den punkten kan strykas helt och hållet 

Ordförande Martin Johansen (L) föreslår att ärendet ska återremitteras 
för att närmare utreda de redovisade förslagen. 

Beslutsgång 
Inget motförslag läggs mot förslaget om återremiss. 
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§77 

Ansökan om sponsring av Tjörns Open 

2021/51 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja ansökan om sponsring i den del som avser exponering 
av tävling via hemsida samt digitala skyltar till ett värde av 
10 000 kronor. 

2. Avslå resterande delar av sponsringsansökan. 

 
Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning 
Tjörns Golfklubb ska arrangera tävlingar i Future series, vilket är 
gemensamma herr och damtävlingar som är en undertour till Nordic 
Golf Tour (för damer) och More Golf Mastercard Tour (för herrar).  
 
Golfklubben har ansökt om att kommunen ska sponsra arrangemanget 
med dels årliga bidrag under två år, dels marknadsföring av tävlingen.   
 
Tjörns Golfklubbs ambition är att det ska bli en återkommande tävling 
och skapa intresse för framförallt damgolf bland unga tjejer. Tävlingen 
är en del i klubbens tjejsatsning samt i klubbens utvecklingsprogram 
"Vision 50/50" som väl följer kommunens strategiska mål.  
 
Arrangemanget kommer att innebära ökade intäkter till det lokala 
näringslivet på Tjörn samt även medverka till ökad kännedomen 
om kommunen som besöksmål.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 77 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2021-03-01, § 2 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-15 
Avtal, bilaga 1 
Ansökan, bilaga 2  
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) och George Strömbom (C) föreslår att 
kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Rosalie Sanyangs (S) förslag blir huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Tanja Siladji Dahnes (MP) och George Strömboms 
(C) förslag mot Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. Martin Johanssons 
(-) fd (SD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) och George Strömboms (C) 
förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Martin Johansson (-) fd (SD). 

4 Nej-röster, George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert 
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

5 avstår, Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), 
Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S). 
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Tanja Siladji Dahnes (MP) och George Strömboms (C) förslag väljs till 
motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) förslag mot Tanja Siladji 
Dahnes (MP) och George Strömboms (C) förslag. Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) och George Strömboms (C) 
förslag. 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), 
Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S). 

4 Nej-röster, George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert 
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

2 avstår, Martin Johansen (L), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Tanja Siladji Dahne (MP) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Miljöpartiet de gröna, Tjörn vill till protokollet notera att vårt yrkande 
att avslå ansökan om sponsring till aktuellt arrangemang motiveras 
utifrån åtgärder vi behöver vidta till följd av rådande pandemi.  

Vidare vill vi poängtera att vi utifrån ett jämställdhetsperspektiv, då vi 
inte behöver ta hänsyn till att minska en pandemisk smittspridning, 
stödjer detta evenemang. ” 
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§78 

Tidigareläggning av kommunstyrelsens beslut 2021-03-
11/§43 avseende lokalförsörjning inkl skolstruktur 
avseende västra Tjörn 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Kostnadsberäkningarna för samtliga fem alternativ ska presenteras 

på KSAU sammanträde senast 2021-04-22. 
2. Det framtagna underlaget ska därefter, om möjligt, remitteras till 

samtliga nämnder och styrelser.  Svaren ska presenteras för KSAU 
senast 2021-05-06. 

3. En digital medborgardialog ska genomföras och resultatet ska, om 
möjligt, presenteras för KSAU senast 2021-05-06. 

 
Reservation 
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Björn Möller (-) fd (M) har vid kommunstyrelsens arbetsutskott lyft 
frågan om tidigareläggning av kommunstyrelsens beslut 2021-03-11/§43 
avseende lokalförsörjning inkl skolstruktur avseende västra Tjörn. 
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Kostnadsberäkningarna för samtliga fem alternativ ska presenteras 
på KSAU sammanträde senast 2021-04-22. 
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2. Det framtagna underlaget ska därefter, om möjligt, remitteras till 
samtliga nämnder och styrelser.  Svaren ska presenteras för KSAU 
senast 2021-05-06. 

3. En digital medborgardialog ska genomföras och resultatet ska, om 
möjligt, presenteras för KSAU senast 2021-05-06. 

Rosalie Sanyang (S) och Anette Johannessen (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Magne Hallbergs (KD) och Gert Kjellbergs 
(TP) förslag. 

Bo Bertelsen (M) och George Strömbom (C) föreslår att 
kommunstyrelsen ska besluta att kostnadsberäkningarna, så långt det 
är framtaget, ska redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott i april 
och därefter får man ta ställning till hur resterande delar ska hanteras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och 
George Strömboms (C) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och George Strömboms (C) förslag. 

Nej-röst för Magne Hallbergs (KD) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

6 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Magne Hallbergs (KD) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) reserverar sig enligt: 

”På kommunstyrelsens möte den 8 april beslutade 
kommunstyrelsen i enlighet med ett yrkande från Magne Hallberg 
m.fl om att tidigarelägga ett antal redovisningar. Detta är ett djupt 
olyckligt beslut som är respektlöst mot såväl förvaltning, den 
demokratiska processen samt de som i slutändan berörs av 
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beslutet. Yrkandet från Magne Hallberg m.fl på kommunstyrelsen 
var en variant av ett yrkande som först presenterades på 
kommunstyrelsens arbetsutskott två veckor tidigare och 
författades på sittande möte, bland annat med motiveringen ”att 
Magne själv haft deadlines som förefallit vara omöjliga men han 
hade löst det”. På kommunstyrelsens arbetsutskott fick 
kommunchefen i uppdrag att utreda huruvida det var möjligt att 
tidigarelägga svaren på remissens frågor och meddelade på 
kommunstyrelsen att det inte var möjligt med ett skriftligt 
underlag, däremot kunde en muntlig nulägespresentation ges.  

Vad är då problematiskt med Magne Hallbergs m.fl yrkande? 

Materialet som KSAU kommer ta del av och remittera till samtliga 
nämnder och styrelser, är som bäst: 

- En muntlig redovisning av kostnadsberäkningar för de olika 
alternativen, avseende ekonomi och teknik för lokaler. 

- Eventuellt uppgifter från skolan om verksamhetsanknutna 
kostnader. 

- Eventuellt kan vissa konsekvenser muntligt redovisas. 
- Inga synergieffekter kan redovisas. 
- Inget skriftligt material kan redovisas. 

Remissen består således av en föredragning som ska genomföras i 
varje nämnd och styrelse. Hur en dialog med våra medborgare ska 
gå till är höljt i dunkel.  

Den välvilliga tolkningen är att detta är inget Magne Hallberg m.fl 
vill ha svar på. Den alternativa tolkningen att detta inte var något 
Magne Hallberg med fler förutsåg skulle bli konsekvensen är mer 
skrämmande.” 
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§79 

Bordlagt ärende: Val av ledamot i Rådet för hälsa och 
social hållbarhet 

2021/18 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att närmare 
undersöka formerna för att genomföra en sluten omröstning. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har entledigats från uppdraget som ledamot i 
Rådet för hälsa och social hållbarhet. Fyllnadsval ska därför ske. 
Kommunstyrelsen har vid föregående sammanträde bordlagt ärendet 
då sluten omröstning ej kunnat genomföras. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 53 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för att närmare undersöka formerna för att genomföra en sluten 
omröstning. 
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§80 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) och Cyril 
Esbjörnsson (TP) om att Jeanette Lagervall (V) ska 
adjungeras till kommunstyrelsens sammanträden 

2021/83 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att initiativärendet har återkallats. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har initierat ett ärende 
om att Jeanette Lagervall (V) ska adjungeras till kommunstyrelsens 
sammanträden under 2021. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-03-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) meddelar att med 
anledning av beslutet avseende begäran från vänsterpartiet om 
adjungering saknas anledning att initiativärendet ska hanteras, 
varvid initiativärendet återkallas. 
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§81 

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 

2021.598 Ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg 
i mål nr 2806-21 

2021.723 Deltagande i insatser mot langning av alkohol i Västra 
Götalands län 2021 

2021.771 Ordförandebeslut yttrande förvaltningsrätten mål 3351-21 

2021.819 Ordförandebeslut - Yttrande daterat 2021-03-29 till 
Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 2806-21 

Kommunchef 

2021.599 Ramavtal hantverkstjänster - Staket/stängsel 

2021.600 Ramavtal hantverkstjänster - Staket/stängsel 

2021.601 Beslut om tilldelning staket/stängsel 

2021.631 Ref. nr 2020-145 Tilldelningsbeslut motorbyte MS Tjörn 
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2021.714 Besked om beslut gällande upphandling av: Skötsel och 
underhåll - badplatser, toaletter, utomhusanläggningar mm 

2021.715 Besked om beslut gällande 2020-022 gällande förnyad 
konkurrensutsättning på Ref 2017-140 Ramavtal Transportbilar 

2021.716 Besked om beslut gällande 2020-025 gällande förnyad 
konkurrensutsättning på Ref 2017-140 Ramavtal Transportbilar 

2021.751 Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande upphandling av 
Styr och regler EL 

2021.763 Underhåll och renovering av byggnad på Åstol 1:158, kallad 
”röda stugan” enligt avtal 

2021.817 Yttrande i mål 3360-21 FemtioFemPlus AB ./. Tjörns kommun 

2021.820 Undertecknat lägenhetsarrende, Höviksnäs 

2021.837 Entreprenad objekt - Ombyggnad Heås avfallsanläggning 
Etapp 1, beställningsskrivelse på ramavtal 2017-003 Mindre 
entreprenadarbeten 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

Yttrande gällande penninginsamling – Radiohjälpen för Östra och 
Södra Fyrbodal 

Utskottsprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30
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§82 

Anmälan av bolagsprotokoll 

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 Kommunala Förvaltnings AB 

Styrelsemöte, 2021-03-24 

Tjörns Bostads AB 

Styrelsemöte, 2021-03-18 

Tjörns Hamnar AB 

Styrelsemöte, 2021-03-19 

Tjörns Måltids AB 

Styrelsemöte, 2021-03-17
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§83 

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att ingen information delges på 
sammanträdet, med anledning av att kommunchefen är frånvarande. 
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