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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Lars Carlsson (M) 
Rolf Persson (M) fd (KD), ersätter Martin Johansson (-) fd (SD) § 63 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rikard Larsson (S) 
Anette Johannessen (S), ersätter Rosalie Sanyang (S) 
Gert Kjellberg (TP), §§ 64-84 
Magnus Gullbrandsson (TP), ersätter Gert Kjellberg (TP) § 63 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD), §§ 64-84 
 

Övriga närvarande Erling Alsin (-) fd (V) 
 
Marie-Louise Bergqvist, tf kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Sara Alfredsson, HR-chef  § 78 
Annica Skog, mark- och exploateringschef § 78 
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB § 78 
Carolina Färdigh, ekonomichef  §§ 64-65 
David Andersson, VA-chef  § 68 
Carina Björkman, Räddningstjänsten Storgöteborg § 64 
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§ 63 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 

Information om fortsatta processen kring medlemskap i 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Carina Björkman, utvecklingschef på Räddningstjänsten Storgöteborg, 
informerar kommunstyrelsen om den fortsatta processen kring Tjörns 
kommuns eventuella medlemskap i räddningstjänstförbundet samt den 
tilltänkta kostnadsmodellen. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 

Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2022/87 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2. Godkänna årsredovisning för Vatten och 
avloppsverksamheten 2021 

3. Godkänna årsredovisningen för Avfallsverksamheten 2021 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens 
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun 
redovisar ett resultat på +89,6 miljoner kronor jämfört med budget 
för 2021 på +5,3 miljoner kronor. Kommunens investeringar var 
budgeterade till 118,5 miljoner kronor och utförda investeringar 
blev 55,0 miljoner kronor. 

Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 94 procent är 
helt eller delvis uppfyllda. Om man räknar med måluppfyllelsen 
för bolagen i denna siffra är 92 procent av de prioriterade målen 
helt eller delvis uppfyllda. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 49 

Samverkan 
CSG 2022-03-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Tjörns kommuns årsredovisning 2021 
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2021 
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§ 66 

Inskränkning av verksamhetsområde Lilla Brattön 

2022/84 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
inskränkning av verksamhetsområdet Lilla Brattön i enlighet med 
tjänsteutlåtande 2022-01-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade år 2002 att inrätta ett 
verksamhetsområde för Lilla Brattön eftersom det motiverades av 
en potentiell utveckling av bebyggelsen på ön. Då exploatering 
inte har skett föreslås nu en inskränkning av verksamhetsområdet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 50 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 42 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Karta över Lilla Brattön 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) 
fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag. 
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§ 67 

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

2021/214 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 
 
Sammanfattning 
Förbundsfullmäktig i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
beslutat om vissa organisatoriska förändringar i 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Med anledning av det 
har kommunalförbundet tagit fram ett förslag till reviderad 
förbundsordning. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 
och med 2023. 

Förutom redaktionella ändringar avser revideringen framförallt 
ändring av sättet att utse ledamöter till förbundsfullmäktige, 
ändring av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen samt 
förtydligande av hur val till politiskt sammansatta 
beredningsgrupper ska genomföras.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 51 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Förslag till reviderad förbundsordning inkl. tjänsteskrivelse, 
bilaga 1 
Beslut om reviderad politisk organisation för GR, bilaga 2 
Beslut om reviderad förbundsordning för GR, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 68 

Godkännande av avtal med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2022/35 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna avtalet med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans. 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att inför fullmäktiges 
behandling av ärendet uppdra förvaltningen att ställa förfrågan 
till Stenungsunds kommun avseende Gerts Kjellbergs (TP) förslag 
till tillägg under punkt 5 i avtalet: ”Avgifternas fördelning mellan 
parterna baseras på att vardera parts behov är 10 sekundliter. Om 
någon part önskar mer än 10 sekundliter renvattenleverans så ska 
kostnadsfördelningen omförhandlas.”  

Reservation 
Bo Bertelsen (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har år 2014 ingått 
ett intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system i syfte att 
möjliggöra leverans av vatten från Kungälv till Stenungsund och 
Tjörn, se bilaga 1.  

I processen har det nu blivit aktuellt att avtala om leveransmängd 
och kostnader per kommun. Kungälvs kommun har i nära 
samarbete med Stenungsunds kommun och jurister tagit fram ett 
avtal, som i sin tur ligger till grund för avtalsförslaget mellan 
Stenungsunds och Tjörns kommuner.  

Enligt avtalen ska Kungälvs kommun leverera en viss mängd 
vatten till Stenungsunds kommun. Denna kommun ska i sin tur 
leverera vidare 50 procent av vattnet till Tjörns kommun.  
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Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 procent av de 
kostnader som Stenungsunds kommun har för vattenleveransen 
från Kungälvs kommun. Därutöver ska Tjörns kommun även stå 
för vissa merkostnader som uppkommer för Stenungsunds 
kommun till följd av de uppdimensioneringar av ledningsnät 
m.m. som krävs för att vatten ska kunna levereras vidare till 
Tjörns kommun.   

För vattenleveransen ska Tjörns kommun utge en årlig avgift. 
Avgiftens storlek kommer att variera under avtalstiden. För år 
2024 beräknas nettokostnaden för leverans av 10 l/s uppgå till 3,1 
mkr, se bilaga 4-5.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2022-03-23 
beslutat att överlämna det aktuella ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2022-03-15 
påtalat vikten av att ett avtal kommer på plats i närtid. Därutöver 
anför man följande: 

”Råvattentillgången på Tjörn är begränsad. För att klara en ökad 
efterfrågan av renvatten för såväl boende som näringsliv bland annat i 
och med förväntade klimatförändringar, så är det nödvändigt att 
säkerställa vattentillgången för Tjörns kommun på lång sikt.” 

Utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om behovet av att 
trygga framtida vattenförsörjning, föreslår kommunkansliet att avtalet 
godkänns. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 52 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23, § 72 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-15 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg under punkt 5 i avtalet enligt 
följande: ”Avgifternas fördelning mellan parterna baseras på att 
vardera parts behov är 10 sekundliter. Om någon part önskar mer än 10 
sekundliter renvattenleverans så ska kostnadsfördelningen 
omförhandlas.” 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför fullmäktiges behandling av 
ärendet uppdra förvaltningen att ställa förfrågan till Stenungsunds 
kommun avseende Gerts Kjellbergs (TP) förslag till tillägg under punkt 
5 i avtalet. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag 
mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
8 Ja röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Björn Möller (KD) fd (M). 
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3 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågor om Björns Möllers (KD) fd (M) tillägg ska bifallas 
eller avslås och finner att det avslås. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) tilläggsförslag. 

Nej-röst för att avslå Björn Möllers (KD) fd (M) tilläggsförslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rikard Larsson (S), Anette 
Johannessen (S), Gert Kjellberg (TP), Björn Möller (KD) fd (M), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

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

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) 
tilläggsförslag. 
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§ 69 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

2021/147 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby 
tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid 
Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och 
hitta lösningar för detta.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Båda 
instanserna föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
att kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med frågan om 
tillgängliga friluftsmål i många år. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har bland annat planerat för åtgärder som förväntas medföra 50 
parkeringsplatser i anslutning till Bö tjärn, som ska anläggas i 
samband med att Skärhamns motionsspår färdigställs. 
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Kommunkansliet delar nämndernas bedömning och föreslår att 
motionen ska avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 53 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 4 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 93 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-05 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-08-19 
Motion 2021-04-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 
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§ 70 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
arbetskläder till förskolans personal 

2021/159 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-14 där det framgår att respektive 
nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
arbetskläder till förskolans personal, med följande yrkanden: 

”- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans 
personal. 

- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som 
tjänsteförmån till förskolans personal.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden som ställer sig positiv till remissen men ser 
samtidigt behovet av en kommunövergripande policy gällande 
frågan om arbetskläder för att få en systematisk och likvärdig 
hantering inom kommunens förvaltningar. 

Det framkommer även i tjänsteutlåtande från barn- och 
utbildningsförvaltningen att man 2016 genomförde inköp av 
arbetskläder för personalen på samtliga kommunala förskolor, där 
varje medarbetare fick utprovade vind-och vattentäta ställ 
tillsammans med en fleecetröja. Dessa inköp finansierades då av 
centrala medel på barn- och utbildningsförvaltningen. Därefter 
har nya arbetskläder köpts in vid behov, vilket debiterats 
respektive förskolas budget. 

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunkansliet bedömer således att det saknas skäl att utreda 
frågan vidare, då möjligheten till arbetskläder till viss del redan 
tillgodoses. Därutöver bedöms frågan vara av sådan karaktär, att 
respektive nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning, 
utan detaljstyrning av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår 
därmed att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

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

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

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

Omröstningsresultat 
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), 
Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Martin Johansson (-) fd (SD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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§ 71 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Klimatet 2030 

2021/48 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-10. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) har inlämnat en motion angående kommunens 
arbeta kopplat till Klimat 2030 samt Agenda 2030.  

Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete som skapats 
från och med mars 2022 inom ramen för kommunkansliet har 
uppdraget att driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete 
inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är 
att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och 
samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar 
förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar. Medarbetarna på avdelningen ska 
bidra med kunskap och kompetens kring hållbarhetsfrågorna och 
ska arbeta såväl strategiskt som operativt med hållbarhet. Inom 
ramen för avdelningens verksamhet kommer planer och strategier 
kopplat till hur kommunen ska fortsätta sitt arbete kopplat till 
hållbarhetsfrågorna att tas fram. De åtgärder och aktiviteter som 
kommunen genomför ska kommuniceras internt och externt och 
kommunikationsinsatserna kan med fördel planeras och samlas i 
en kommunikationsplan.  

Kommunstyrelsen har också i sin budget prioriterade mål som 
fokuserar på de frågor som berörs i motionen. Uppföljning 
kopplade till dessa mål kommer att presenteras för politiken 
löpande under året i samband med delårs- och helårsuppföljning 
av budget. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 55 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Klimatet 2030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 72 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 förvaltning 

2021/165 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-08. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) inlämnade 2021-05-20 en motion kopplat till Agenda 
2030 förvaltning. I motionen yrkar motionärerna på att skyndsamt 
uppdra åt kommunen att utreda hur kommunen kan 
omorganisera sig, med syfte att skapa modernare arbetsstrukturer 
och bättre samverkan. Detta för att på ett realistisk sätt, i samsyn 
mellan olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, kunna 
arbeta effektivt för ekologisk, social- och ekonomisk hållbarhet. 

Från och mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunkansliet. 
Avdelningen har uppdraget att driva och samordna kommunens 
hållbarhetsarbete inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med 
avdelningen är att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, 
strategiskt och samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen 
skapar förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar.  

Kommunkansliet har också under 2021 genomfört en inledande 
utredning kring möjligheterna att förändra nuvarande nämnd- 
och förvaltningsstruktur. En av fördelarna av en förändrad 
struktur som lyfts fram i rapporten är att en ny struktur skulle 
kunna främja ett ökat internt samarbete. Rapporten har 
presenterats och överlämnats till politiken för vidare hantering. 

Utifrån ovanstående föreslår kommunkansliet att motionen ska 
anses vara besvarad. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 56 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Agenda 2030 förvaltning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 

Kommunstyrelsens årsbokslut 2021 

2022/73 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens 
årsbokslut 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens årsbokslut 2021 innefattar kommunkansli och 
kommungemensamma verksamheter. 

Kommunstyrelsen inklusive den politiska verksamheten redovisar 
för helåret en positiv budgetavvikelse på totalt +0,5 mkr. Den 
politiska verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse +0,1 
mkr. 

Kommunkansliets avdelningar redovisar en positiv 
budgetavvikelse med +1,8 miljoner kronor och 
kommungemensamma verksamheter redovisar en negativ 
budgetavvikelse på -1,4 mkr. 

Måluppfyllelse av de prioriterade målen 2021 ligger på 94 procent 
helt eller delvis uppfyllda mål och 6 procent ej uppfyllda mål. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 57 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Helårsrapport 2021 - Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 74 

Uppföljning/årsredovisning Folkhälsa och social 
hållbarhet 2021 

2022/29 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera uppföljningen för 2021 från 
Rådet för hälsa och social hållbarhet till Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har tecknat avtal med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen avseende det 
gemensamma folkhälsoarbetet i Tjörns kommun (samverkansavtal 
avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Tjörns kommun 2021–
2024). Avtalet möjliggör gemensam finansiering samt 
gemensamma satsningar.  

I enlighet med avtalet ska en verksamhetsplan samt en 
årsredovisning/uppföljning upprättas årligen. Uppföljning av det 
lokala arbetet ska lämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 58 
Rådet för hälsa och social hållbarhet 2022-02-24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-01 
Ekonomisk redovisning folkhälsa och social hållbarhet 2021 
Svar på Västra hälso-och sjukvårdens uppföljningsmall 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Rådet för hälsa och social hållbarhet 

Kommunledningskontoret 
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§ 75 

Rapportering av säkerhetsarbetet 2021 

2022/62 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om 
säkerhetsarbetet 2021. 

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 2022-03-24, §  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet 2021 
Skadegörelse 2021 
Uppföljning avvikande händelser 2021 
Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet (Myndigheten för 
samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Säkerhetssamordnare
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§ 76 

Återkoppling avseende Tjörns kommuns mål och 
riktlinjer med nationella minoritetsspråk 

2022/30 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-09 att: 

1. Anta Tjörns kommuns mål- och riktlinjer med nationella 
minoritetsspråk.  

2. Att det ska ske en årlig återkoppling till kommunstyrelsen om 
hur arbetet fortskrider. 

Information har inhämtats från samtliga förvaltningar och 
redovisas i bilagd rapport.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 60 
Kommunstyrelsen 2020-01-09, § 20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Rapport: Tjörns kommuns arbete för svenska minoriteter 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 77 

Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 2023 

2022/77 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun inte har något att 
erinra mot GR:s förbundsstyrelses förslag till budget för GR 2023. 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett 
samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år. GR har 
till medlemskommunerna översänt förslag på rambudget för 2023. 

Årsavgiften för GR beräknas utifrån kommunens invånarantal och 
uppgick under 2022 till 72,64 kr per invånare. Inför 2023 föreslås 
uppräkningen att följa invånarantalet och en oförändrad nivå på 
72,64 kr per invånare. 

Tjörns totala årsavgift 2022 uppgick till 1 173 tkr. Utifrån statistik 
från statistiska centralbyrån (SCB) uppgick befolkningen i Tjörns 
kommun per den 31 december 2021 till 16 312 invånare vilket 
innebär en årsavgift för 2023 på 1 185 tkr.  

I underlaget finns även den strategiska inriktningen för GR 2020-
2023. Denna antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18 och ligger 
fast för hela perioden.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 61 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen GR 
Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 
Strategisk inriktning 2020-2023  
Plan- och detaljbudget 2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Förbundsstyrelsen GR 
 
Ekonomiavdelningen 
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§ 78 

Begäran om starttillstånd för renovering av 
kommunhuset 

2022/43 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna begäran om starttillstånd 
för renovering av kommunhuset. 

Rikard Larsson (S) och Anette Johannessen (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunhuset inomhusmiljö behöver förbättras. Anmärkningar 
på inomhusmiljön har under många år funnits i medarbetarsamtal 
och genomförda skyddsronder med medarbetarna. Ett flertal 
undersökningar av inomhusmiljön som genomförts av externa 
konsulter pekar på allvarliga brister i inomhusmiljön kopplat till 
reglering av värme och kyla, ventilation samt ytskikt såsom 
mattor.  

För att kommunen ska uppfylla lagkrav kopplat till systematiskt 
arbetsmiljöarbete behöver renovering av kommunhuset 
genomföras. Tjörns kommun har tillsammans med Tjörns Bostads 
AB tagit fram kostnadsberäkningar och en tidsplan för att 
genomföra renoveringsarbetet. 

I investeringsbudgeten för 2022 finns projektmedel avsatta för att 
genomföra renovering av kommunhuset. Enligt kommunens 
investeringspolicy behöver kommunstyrelsens arbetsutskott 
godkänna starttillstånd för projektmedel innan dessa kan tas i 
bruk.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt möte 2022-02-
24 att skicka ärendet på återremiss för att utreda ytornas 
effektivitet och användning. Förvaltningen har nu hanterat frågan 
och svar finns under ärende-rubriken. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 33 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Blankett för starttillstånd renovering av kommunhuset 
PM angående inomhusmiljön utifrån arbetsmiljösynpunkt och 
lagstiftning 
PM angående kommunhusets lokaleffektivitet (NIRAS 2022-03-10) 
Rapport – utredning klimatåtgärder kommunhuset i Skärhamn 
2019 
Rapport – innemiljöutredning kommunhuset i Skärhamn 
2017/2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), George Strömbom (C) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 

Gert Kjellbergs (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå begäran om 
starttillstånd. 

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

Protokollsanteckning 
Rikard Larsson (S) och Anette Johannessen (S) anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Socialdemokraterna deltar inte i Kommunstyrelsens beslut. Vi finner 
det anmärkningsvärt att majoriteten har fördröjt investeringsbeslutet 
sedan 2019 och därmed utsatt personalen för en osund arbetsmiljö flera 
år i onödan. Det är otvetydigt att förbättringarna behövs, men 
alternativa lokaliseringar har inte diskuterats i ärendet. Då denna 
investering ligger i majoritetens budget så är det en avvägning som 
Liberaler och Moderater får ta ansvar för. Detta med tanke på alla 
skollokaler där våra barn och personal vistas, prioriterats bort i kön av 
nödvändiga kommunala åtgärder.” 

Björn Möller (KD) fd (M) och Magne Hallberg (KD) anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Tidigare utredningar har angett att kommunhusets lokaler kan 
effektiviseras så att man kan täcka en stor del av kommunens behov av 
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administrativa lokaler på längre sikt. Därför vill vi försäkra oss om att 
det är möjligt även efter denna renovering som är påkallad av 
arbetsmiljöskäl.” 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 79 

Upphandling av frakttjänster i färjetrafik 

2022/113 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Framställa önskemål om att Västtrafik AB:s upphandling ”Båt 
2024 Tjörn - Kungälv” även ska omfatta frakttjänster inom 
Tjörns kommun för linje som idag motsvarar linje 361. 

2. Tjörns kommun ansvarar för de kostnader som uppkommer 
med anledning av det utökade behovet enligt punkten 1. En 
förutsättning för kommunens betalningsansvar är att 
Västtrafik AB återkommer med besked om kostnadernas 
storlek och kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
kostnaderna.   

3. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att föra dialog 
och förhandla med Västtrafik AB i frågan.  

Sammanfattning 
Västtrafik AB förbereder en upphandling av båttrafik inom Tjörns 
kommun och Kungälvs kommun ”Båt 2024 Tjörn- Kungälv”.  

Under förberedelsen har berörda kommuner möjlighet att 
inkomma till Västtrafik AB med synpunkter och eventuella 
önskemål.  

Kommunstyrelsen ansvarar för frågor rörande infrastruktur.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att frakttjänsterna ska gälla för linje 
som idag motsvarar linjen 361. 
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Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo 
Bertelsens (M) förslag. 

Beslutet skickas till 
Västtrafik AB 
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§ 80 

Initiativärende från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
humanitärt stöd till Ukraina 

2022/116 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Ärendet överlämnas till arbetsutskottet för närmare utredning av 

vilka möjligheter som finns. 

2. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten i det aktuella ärendet 
till arbetsutskottet. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har initierat ett ärende om humanitärt stöd 
till Ukraina, med följande yrkande: 

”att kommunstyrelsen uppdrar kommunledningskontoret att 
omgående påbörja en inventering av möjligt humanitärt stöd som 
skulle kunna skickas till stöd för det ukrainska folket.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2022-03-01 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Ärendet överlämnas till arbetsutskottet för närmare utredning av 
vilka möjligheter som finns. 

2. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten i det aktuella ärendet 
till arbetsutskottet. 

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

32



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

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

Omröstningsresultat 
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), 
Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Martin Johansson (-) fd (SD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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§ 81 

Anmälan av delegationsbeslut 

2022/23 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstepersoner 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: 

Kommundirektör 

2022.573 Fullmakt till skogssällskapet 

2022.628 Yttrande över ansökan om tillstånd för manifestation för 
Ukraina A136.248/2022 

2022.632 Lokalförsörjningsplan 2023-2025 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2022.577 Yttrande över ansökan om tillstånd för bakluckeloppis i 
Skärhamn (A050.132/2022) 

2022.871 Yttrande över ansökan om tillstånd för manifestation för 
Ukraina A184.548/2022 

Mark- och exploateringschef 

2022.684 Nyttjanderätt på del av Kroksdal 1:170 – Kroksdalshallen 

2022.746 Avslag på markköp ansökan i Kroksdal 
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Gruppledare upphandlingsenheten 

2022.690 Avtal Bilab Kungälv AB 

2022.691 Avtal Brandt Fordon AB 

2022.692 Avtal Hedin bil Uddevalla 

2022.693 Avtal Rune Odelius Bil AB 

2022.695 Avtal Tjörns kommun villkor 

2022.709 Avtal Bilia AB 

2022.710 Avtal Hedin bil Göteborg 

2022.793 Ref. nr 2021-080 Tilldelningsbeslut 

2022.824 Ref. nr 2021-080 Avbrytande av upphandling 

Utskottsprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24 
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§ 82 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2022/24 

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 2022-03-22 

Tjörns Bostads AB 

Styrelsemöte 2022-03-14 

Tjörns Måltids AB 

Styrelsemöte 2022-03-16 

Tjörns Hamnar AB 

Styrelsemöte 2022-03-18 
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§ 83 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
I kommundirektörens frånvaro informerar kommunsekreterare Johan 
Nilsson om beredskapssamordning och informationssäkerhet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar inkomna meddelanden. 
 
Meddelanden per 2022-03-31 
Beslut från Socialnämnden § 30/2022-02-23 – Årsredovisning 2021 

Beslut från Barn- och utbildningsnämnden § 24/2022-03-17 – Intern 
kontrollplan 2022 

Beslut från Barn- och utbildningsnämnden § 20/2022-03-17 – 
Helårsbokslut 2021 

Beslut från Kultur- och fritidsnämnden § 44/2022-03-21 – 
Årsredovisning 2021 

Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden § 71/2022-03-23 – 
Årsredovisning 2021 

Dom i mål 2613-21 avseende justering av va-taxan 

Verksamhetsberättelse 2021 från Fiskekommunerna 

Beslut från Direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund  
§ 28/2022-03-11 - Samverkansavtal SBRF – RSG 

Beslut från Direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund  
§ 29/2022-03-11 - Särskilt inriktningsbeslut SIB 
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