
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 15:00 – 19:12 

Utses att justera Rosalie Sanyang (S) 

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-10-06 

Paragrafer 158 

 
Underskrift  Sekreterare 

 
 Johan Nilsson 

 Ordförande 
 

 Martin Johansen (L) 
 Justerare 

 
 Rosalie Sanyang (S)  

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Anslaget sätts upp 2022-10-07 

Anslaget tas ner 2022-10-31 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Johan Nilsson 
 Utdragsbestyrkande 

 

1



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-10-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Robert Windelstrand (M) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158 

Försäljning av färjan St Olof 

2022/124 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut om försäljning av färjan S:t 
Olof genom att det högst inkomna anbudet antas.  

Beslutet är omedelbart justerat.   

Reservation 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun äger färjan S:t Olof II. Färjan används i mycket 
liten utsträckning. Kommunstyrelsen har i maj 2022 fattat beslut 
om att ge kommundirektören i uppdrag att sälja färjan. Två 
auktioner har genomförts. Kommunstyrelsen föreslås nu att fatta 
slutligt beslut om försäljning genom att det högst inkomna 
anbudet antas.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-05-05, § 102 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 84 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Rosalie Sanyang (S), Erling Alsin (-) fd (V), Björn 
Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med 
fleras förslag väljs. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) med fleras förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Erling Alsin (-) fd (V), Rosalie Sanyang 
(S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

2 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Bo Bertelsens (M) med fleras förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt följande: 

”Jag reserverar mig mot nämndens beslut. Fartyget är i gott skick och 
nyttjats hela sommaren för viktiga transporter av personer till öarna. 
Fartygets lilla format kräver mindre bemanning och är en effektiv 
lösning vid akuta transporter under sommartid när det är hög 
belastning på trafiken. Det är olyckligt att ledamöter Magne Hallberg 
(KD), boende själv på Åstol, inte vill ha en reservfärja för att säkra 
transporter av varor och personer till öarna. För det pris som nu 
nämnden beslutar sälja färjan för motsvarar inte den kostnad och den 
samhällsförlust som Magne Hallbergs (KD) beslut innebär. Det är 
olyckligt att någon från öarna aktivt bedriver en sån politik för att 
minska möjligheten till transport till och från öarna under sommartid. 
Därför motsätter jag mig försäljningen å det starkaste och anser att 
färjan ska vara kvar i kommunal ägo och nyttjas vid behov.” 
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