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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

Beslutande Martin Johansson (L) 
Bo Bertelsen (M) tjänstgör för Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Benny Halldin (S) tjänstgör för Björn Möller (-) 
Martin Johansson (SD) 

 

Övriga närvarande Rolf Persson (KD) 
Erling Alsin (-) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Evike Sandor, tf kommunchef 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Åsa Runesson, projektledare §§ 216-217 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef §§ 216-218 
Martin Lilja, enhetschef VA § 218 
David Andersson, VA-chef § 218 
Johan Nilsson, kommunsekreterare § 219 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§216 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande 
ändringar: 

Tillägg 
Information: Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-anslutning 
utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

Information: Uppföljning lägesbeskrivning Covid19-Coronaviruset 

Ändring 
Ärende 18 Investeringsmedel för motionsspåret i Skärhamn läggs som ett 
beslutsärende till kommunfullmäktige.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§217 

Information: Remiss om Åtgärdsvalsstudie Väg 160, 
Stora Höga – Skåpesund 

2020/253 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Trafikverket har till Tjörns kommun inkommit med en remiss gällande 
planerad ombyggnad av Väg 160 mellan Stora Höga i Stenungsund 
över Tjörn och till Skåpesund på Orust. Kommunstyrelsen ska under 
dagens sammanträde besluta om besvarande av remissen. Projektledare 
Åsa Runesson redogör för remissen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§218 

Information: Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-
anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

2020/251 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist, VA-chef David Andersson 
och enhetschef Martin Lilja redogör för samhällsbyggnadsnämndens 
förslag till en ändrad VA-taxa för Tjörns kommun. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§219 

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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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§220 

Partistöd för 2021 

2020/241 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
partistöd för 2021 ska utbetalas enligt nedanstående. 

Socialdemokraterna  146 976 kr 

Moderaterna 131 756 kr 

Liberalerna 101 317 kr 

Tjörnpartiet 86 098 kr 

Sverigedemokraterna 70 878 kr 

Kristdemokraterna  55 659 kr 

Centerpartiet 40 439 kr 

Miljöpartiet 40 439 kr 

Vänsterpartiet 40 439 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (47 600 för 
2021) och reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti 
och år. Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med 
totala antalet mandat i kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 208 den 15 oktober 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-16 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD), Rosalie Sanyang (S) och Bo Bertelsen (M) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§221 

Fastställande av skattesats 2021 

2020/136 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
skattesatsen i Tjörns kommun förblir oförändrad för 2021 och 
fastställs till 21,71 kr per skattekrona. 

Reservation 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande 
socialdemokraterna och tjörnpartiet reserverar sig till förmån för 
Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen för det följande året. 

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. 
Om budgeten av särskilda skäl inte kan fastställas före november 
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom 
denna tid. 

Vid kommunfullmäktiges antagande av budget 2021 och 
preliminära budget 2022-2023 samt antagande av 
investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025, beslutades det att 
den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun för 2021 skulle 
fastställas senare under året, senast per  
2020-11-30. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 105 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Martin Johansson (SD) och Bo Bertelsen (M) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
tillägget att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
inrätta en kommunal resultatutjämningsreserv. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
m.fl. förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) m.fl. förslag. 

Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin 
Johansson (SD). 

5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert 
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S). 

Magne Hallbergs (KD) m.fl. förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§222 

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om 
framtagande av ny äldreplan 

2020/90 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en 
ny äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell 
sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en 
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021 
så anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 209 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktige, § 86 den 14 maj 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion ang framtagande av äldreplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§223 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) och Rikard 
Simensen (SD) om öppettider i Tjöns kundcenter 

2020/179 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Reservation 
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och har 
kommit fram till att ett framtida beslut kring tillgänglighet och 
service i Kundcenter, bibliotek och turistbyrå kan komma att 
påverka eller ge konsekvenser som berör kommunens barn och 
unga. Innan beslut är fattat är det dock svårt att se exakt vilka 
konsekvenser det kan bli. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rickard Siemensen (SD) har inkommit 
med motion kopplat till öppettiderna för Tjörns Kundcenter, 
Turistbyrå samt bibliotek.  

Motionärerna föreslår att öppettiderna i dessa verksamheter ska 
ses över för att optimera resurserna för att tillgodose god service 
utifrån efterfråga och behov. Motionärerna menar också att 
statistik för verksamheten ska tas fram. 

Då det redan pågår arbete och diskussioner kring dessa frågor i 
verksamheten föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 211 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion om öppettider i Tjörns Kundcenter 2.0, Turistbyrå och 
Bibliotek 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§224 

Antagande av nya lokala avfallsföreskrifter för Tjörns 
kommun 

2020/149 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1 Anta upprättat förslag 2020-10-02 till föreskrifter för 
avfallshantering. 

2 Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare 
föreskrifter upphör att gälla.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till nya 
föreskrifter för avfallshantering.  

Föreskrifterna baseras på den mall som Avfall Sverige och SKR 
gemensamt tagit fram. Viss anpassning har gjorts utifrån 
kommunens särskilda förutsättningar och befintliga system.  

De nya förskrifterna skiljer sig från tidigare föreskrifter genom att 
en del av den information som tidigare lämnades i föreskrifterna 
nu lämnas på annat sätt, t.ex. genom direktkontakt med kunderna 
och information på kommunens webbplats. Det blir därmed 
möjligt för kommunen att göra mindre justeringar på ett 
smidigare sätt.  

De nya föreskrifterna är även tydligare utformade i vissa delar och 
lämnar därigenom mindre tolkningsutrymme i vissa frågor, t.ex. 
avseende hämtställe, dragväg och transportväg.  
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 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tydligare hänvisningar har även gjorts avseende verksamheter 
och företag vid Återvinningscentralen samt hur avgifter för 
avfallshanteringen tas ut. 

Förvaltningen har kompletterat samhällsbyggnadsnämndens 
förslag med uppdateringar av laghänvisningar och även gjort 
vissa redaktionella och språkliga förändringar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 212 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 75 den 11 mars 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Nuvarande föreskrifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Martin Johansson (SD) och Magne Hallberg (KD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§225 

Antagande av avfallsplan Göteborgsregionen minskar 
avfallet - avfallsplan för 13 kommuner till 2030 

2020/240 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1 Anta avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan 
för tretton kommuner till 2030”. 

2 Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare 
avfallsplan upphör att gälla. 

Barnkonventionen 
Antagandet av avfallsplan förväntas ha positiv påverkan för barn 
eftersom det medför att avfall tas om hand på ett bra sätt i 
kommunen. 

Sammanfattning 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning 
som består av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen 
ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om 
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  

Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt 
arbetet fram förslag till avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar 
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”. Planen har 
antagits av Göteborgsregionens kommunalförbund och 
medlemskommunerna ges nu möjlighet att anta avfallsplanen som 
sin egen. 

Avfallsplanen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 då tidigare 
avfallsplan upphör att gälla.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 213 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 247, den 16 september 2020 

  

16



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-08 
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltingen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§226 

Antagande av avfallstaxa 

2019/431 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
upprättat förslag till Avfallstaxa, utan indexreglering av 
avgifterna i taxan. 

Barnkonventionen 
Samhällsbyggnadsnämnden har använt Tjörns kommuns 
barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får 
konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till reviderad 
avfallstaxa. Detta då det tidigare förslaget – som 
kommunstyrelsen fattat beslut om i mars 2020 – saknat nödvändig 
reglering i vissa delar. Genom de föreslagna ändringarna kommer 
dessa brister att rättas till.  

Avfallsverksamheten fortsätter att uppvisa överskott. Någon 
uppräkning av avgifterna i taxan enligt index bör därför inte 
göras.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 214 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 176 den 10 juni 2020 
Kommunstyrelsen § 70 den 5 mars 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39 den 20 februari 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 336 den 4 december 2019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-04 
Avfallstaxa  
Avfallstaxa - samhällsbyggnadsförvaltningen med 
gulmarkeringar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 30 januari 2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2020 
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Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§227 

Ändring av VA-taxa samt Riktlinjer för VA-anslutning 
utanför verksamhetsområdet för Tjörns kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning 

2020/251 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1 Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering.  

a Brukningsavgift, rörlig del: + 11 procent 
b Brukningsavgift, fast del: + 11 procent 

 
2 Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 

Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning på så sätt 
att punkten 4 ”Avgift för VA-anslutning av Exploateringsområde” 
utgår. 
 

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01. 
 

4 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med 
andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens ekonomiavdelning 
och kommunjurist genomföra en översyn av kommunens va-taxa i 
syfte att utreda den allmänna va-verksamhetens avgiftsfinansiering. 
Uppdraget ska särskilt inrikta sig på eventuell utvecklingspotential 
vad gäller avgifternas effektivitet, proportionalitet och 
ändamålsenlighet., 

1) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna va-
anläggningen regleras i taxan, 

2) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som 
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster, 

3) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom 
allmän va-anläggning inte finansierar verksamhet som inte 
ingår i allmän va-anläggning, 

4) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att punkterna 
2 och 3 går att kontrollera, 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för 
avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta vid bestämmande 
av avgifterna. 

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 
Kommunens VA-verksamhet redovisar återkommande underskott 
och uppvisar idag ett negativt eget kapital. För att förhindra 
ytterligare underskott samt för att kompensera för tidigare 
underskott krävs en höjning av VA-taxans brukningsavgifter.  

I syfte att förbättra va-verksamhetens ekonomi görs även en 
ändring av kommunens Riktlinjer för VA-anslutning utanför 
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Detta genom att nu gällande rabatt för 
exploatörer tas bort.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 215 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 257 den 30 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
VA-taxa 2020 
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för 
Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Analys på resultat 2020-2025 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:30 och återupptas kl. 
17:35. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

1 Anta befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2021 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering.  

a Brukningsavgift, rörlig del: + 11 procent 
b Brukningsavgift, fast del: + 11 procent 

 
2 Ändra Riktlinjer för VA-anslutning utanför 

verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning på så sätt att punkten 4 ”Avgift för 
VA-anslutning av Exploateringsområde” utgår. 
 

3 Besluten i punkterna 1 och 2 gäller från och med 2021-01-01. 
 

4 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans 
med andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens 
ekonomiavdelning och kommunjurist genomföra en översyn 
av kommunens va-taxa i syfte att utreda den allmänna va-
verksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt 
inrikta sig på eventuell utvecklingspotential vad gäller 
avgifternas effektivitet, proportionalitet och 
ändamålsenlighet., 

1) kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna 
va-anläggningen regleras i taxan, 

2) kontrollera att avgifterna är fördelade på det sätt som 
föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster, 

3) säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster 
genom allmän va-anläggning inte finansierar 
verksamhet som inte ingår i allmän va-anläggning, 

4) säkerställa att redovisning görs på sådant sätt att 
punkterna 2 och 3 går att kontrollera, 

5) kontrollera att de kostnader som ligger till grund för 
avgifterna i va-taxan är möjliga att beakta vid 
bestämmande av avgifterna. 
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Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

återremittera ärendet för att ta fram en revidering av VA-taxan 
som ger långsiktig ekonomisk balans och täckning för VA-
kollektivets skuld till skattekollektivet. 

För att få en balanserad VA-taxa måste gällande taxa revideras så 
att alla som utnyttjar kommunala VA-tjänster debiteras på ett 
rättvist sätt. Det uppnås inte genom att bara höja befintlig taxa. 

Exempel på parametrar som ska värderas och vägas in i ett förslag 
till reviderad VA-taxa är: 

 Dimensioner på anslutning 
 Processvatten 
 Avtalskunder – omreglering för eventuell höjning 
 Vallhamnsområdet/Tjörns Hamnar AB – omorganisation av 

VA-anslutningar 
 Båtföreningen/marinor/båthallar – inventering och 

omreglering av avtal med kommunen. 
 Säsongsavläsning (självavläsning) – konsekvenser med 

debitering två ggr/år. 
 Avgift brandposthuvud. 
 Eventuella ytterligare nödvändiga förändringar av VA-

taxan. 

Förslag på reviderad VA-taxa ska presenteras för 
samhällsbyggnadsnämnden senast februari 2021. 

Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag till förslag om beslut om höjning 
av fasta och rörliga avgifter. Vidare föreslår han istället att 
fullmäktige beslutar att införa en serviceavgift för att 
tillhandahålla processvattentjänsten om en årlig serviceavgift om 
1.85 miljoner kronor per anslutning för processvatten till det 
allmänna reningsverket och denna avgift tilläggas utöver de 
rörliga avgifterna för processvattenmottagningen. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras enligt Rikard Larssons (S) förslag och finner att ärendet 
ska avgöras idag. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej- röst för Rikard Larssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 1 
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin 
Johansson (SD). 

5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert 
Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S). 

Ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes 
(MP) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 2 
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 

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

4 Avstår: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), 
Martin Johansson (SD). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs.
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§228 

Nytt verksamhetsområde: spillvattenavlopp för 
fastigheter i Ängeviken 

2020/254 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
nytt verksamhetsområde för spillvattenavlopp i Ängeviken enligt 
karta över verksamhetsområde (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) och 
förteckning av omfattade fastigheter (bilaga 2 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 
Tjörns kommun arbetar för att överta ansvaret för VA-
försörjningen från ett antal samfällighetsföreningar som ett led i 
fullgörandet av kommunens skyldighet enligt lag om allmänna 
vattentjänster.  

Det aktuella beslutet gäller övertagande av Ängevikens 
samfällighetsförenings spillvattenavloppsanläggning och 
tillhörande ledningar enligt bilaga 1 och 2.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 216 den 15 oktober 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 210 den 26 augusti 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-07 
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1 
Förteckning över fastigheter som omfattas, bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§229 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

2020/222 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Tjörns kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 2 188 000 kronor samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att 
för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.  

4. Tjörns kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

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 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade 
stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna 
avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests 
fortsatta kapitalisering.  

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening 
(Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en 
utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med 
antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en 
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viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade 
föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som 
de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot 
risken för alltför låg bruttosoliditet.  

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner 
successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 
2024. Tjörns kommuns aktuella insatskapital exklusive förlagslån 
är 13 783 500 kronor och förlagslånet är 2 188 000 kronor. Den nya 
insatsnivån år 2024 kommer att uppgå till 19 909 500 kronor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 den 15 oktober 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-28 
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§230 

Indexuppräkning av Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds taxa gällande 
myndighetsutövning 2021 

2020/223 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Anta räddningstjänstförbundets myndighetstaxa som ska gälla från 
och med 2021-01-01 

2. Räddningstjänstförbundet för varje kalenderår får besluta om att 
justera taxan med SKRs oktoberpublicering av prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 

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 utför de flesta uppgifter 
som åligger medlemskommunerna enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de 
delar som utgör myndighetsutövning ska medlemskommunerna 
anta taxor gällande myndighetsutövningen.  

Den nu gällande taxan behöver revideras då ett av de använda 
indexen publiceras så sent på året att taxan inte blir klar till 
årsskiftet. Indexen KPI och AKI kommer att ersättas med 
prisindex för kommunalverksamhet, PKV. Gällande taxa för 2020 
har räknats upp med PKV och ger en taxa som avses börja gälla 
från 2021-01-01. 

Underlag och förslag till taxa finns beskrivet i bilaga Förslag till 
taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 218 den 15 oktober 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-28 
Direktionens beslut ang indexuppräkning av Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning, 
2020-08-26 §55  
Förslag till taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§231 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2020 

2020/249 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till 
protokollet att information om rapporten lämnats. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2020 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 14 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2018-12-28 
(beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05-
01) 

- Kontaktperson enligt SoL, beslutsdatum 2019-10-28 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-18 
- Kontaktfamilj enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-19 
- Hemtjänst enligt SoL, beslutsdatum 2020-05-26 
- 9 beslut om dagverksamhet/sysselsättning enligt SoL, där 

besluten verkställts men verkställigheten avbrutits 2020-03-
12. 

Kommunen hade även ett ärende att rapportera in som gällde 
särskilt boende för äldre enligt SoL, där ärendet avslutats av 
annan anledning. 

Fördelning för kön: 4 man, 11 kvinna. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 219 den 15 oktober 2020 
Socialnämnden, § 193 den 23 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltning, 2020-09-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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§232 

Investeringsmedel för motionsspåret i Skärhamn 

2020/248 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Tidigarelägga genomförandet av motionsspår i Skärhamn till 
2021. 

2. Finansiering av investeringen sker inom ramen för den totala 
investeringsbudgeten. 

3. Driftskonsekvens av investeringen finansieras ur medel för 
driftskonsekvenser av investeringar. 

Barnkonventionen 
Barn och unga är viktiga målgrupper för motionsspåret i 
Skärhamn, både under skoltid och fritid. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i beslut om investeringsbudget för år 
2020-2024 beslutat att anlägga ett motionsspår i Skärhamn under 
år 2020-2021. I senaste beslutet om investeringsbudget för år 2021-
2025 har motionsspåret i Skärhamn senarelagts till 2022-2023. 
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån det första beslutet tagit 
beslut om starttillstånd och arbetet med motionsspåret har startat. 
För att det pågående anläggandet av motionsspåret inte ska 
behöva avbrytas begär kultur- och fritidsnämnden i sitt beslut från 
2020-06-08 §57 att medel på nytt avsätts för ändamålet 2021. Det 
skulle innebära att arbetet med motionsspåret kan fortsätta och 
färdigställas enligt plan. 

Förslag till finansiering av investeringen är att det tas inom ramen 
för kommunstyrelsens investeringsbudget, där det bland annat 
finns anslag för oförutsedda investeringar. Driftskonsekvens 
finansieras ur medel för driftskonsekvenser av investeringar. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 15 oktober 2020 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11, § 105 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-08, § 57 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-16-13, 2019-06-18 och 2019-08-
29, § 172 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:50 och återupptas kl. 
17:56. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) lämnar yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tidigarelägga genomförandet av motionsspår i Skärhamn till 
2021. 

2. Finansiering av investeringen sker inom ramen för den totala 
investeringsbudgeten. 

3. Driftskonsekvens av investeringen finansieras ur medel för 
driftskonsekvenser av investeringar. 

Martin Johansson (SD) tillstyrker Bo Bertelsens (M) yrkande. 

Gert Kjellberg (TP) yrkar att ärendet ska avslås med motivering att 
kommunfullmäktige ska besluta att det inte finns kommunala medel att 
uppföra det här motionsspåret. 

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 Gert Kjellbergs (M) förslag. 
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Omröstningsresultat 
6 Ja röster: Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin 
Johansson (SD). 

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

3 Avstår: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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§233 

Månadsuppföljning september 2020 

2020/112 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen per september månad visar på ett resultat 
för kommunen på +46,6 mkr och periodens budget är +6,1 mkr. 
Prognosen beräknas för helåret till +31,3 mkr, budgeterat 
helårsresultat är + 10,0 mkr. Prognosen för helåret är osäker till 
följd av den rådande situationen med Covid-19 då framförallt 
skatteintäkterna är svåra att prognostisera. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 220 den 15 oktober 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande,2020-10-14 
Månadsuppföljning januari-september 2020 
Uppföljning kommunstyrelsen september 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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§234 

Svar på remiss: Åtgärdsvalsstudie Väg 160, Stora Höga – 
Skåpesund 

2020/253 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Trafikverket enligt 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet med ändring att ge tunnellösningen 
mer tyngd. 

Barnkonventionen 
Ett trafiksäkert transportsystem och en väl utbyggd kollektivtrafik 
har positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att 
resa säkert, tryggt och självständigt. 

Sammanfattning 
Väg 160 sträckan Stora Höga – Skåpesund blev identifierad som 
en av de högst prioriterade bristerna i Regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Trafikverket 
fick därmed i uppdrag av Västra Götalandsregionen att analysera 
brister längs med vägsträckan. Arbetet startades upp under våren 
2018 och utredningens arbetsprocess har utgått från Trafikverkets 
metodik för åtgärdsvalsstudier. Under arbetet har två workshops 
och ett antal digitala möten genomförts där Tjörns kommun 
tillsammans med andra intressenter från bl.a. Orust kommun, 
Stenungsunds kommun, Västtrafik, Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund har 
medverkat. Möte har även genomförts med representanter från 
det lokala näringslivet. 

Resultatet av åtgärdsvalsstudien presenteras av Trafikverket i en 
rapport med tillhörande bilagor som bland annat beskriver 
arbetsprocess, befintliga förhållanden och kommande utveckling, 
studiens målsättningar, problem och brister längs sträckan, 
åtgärdsförslag och föreslagen inriktning med rekommenderade 
åtgärder. Trafikverket har nu skickat åtgärdsvalsstudien på remiss 
och Tjörns kommun ges möjlighet att inkomma med synpunkter 
senast den 15 november 2020. 
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Samverkan 
Remissvaret har arbetats fram i samverkan mellan berörda 
förvaltningar inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-21 
Bilaga 1 – Yttrande från Tjörns kommun (2020-10-21) 
Bilaga 2 – Följebrev (2020-10-01) 
Bilaga 3 – Åtgärdsvalsstudie Väg 160, Stora Höga – Skåpesund 
(2019-05-17) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med ändring att ge tunnellösningen mer tyngd i 
yttrandet. 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 
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§235 

Godkännande av exploateringsavtal Tångeröd 2:18 m.fl. 

2020/201 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Godkänna förslag till exploateringsavtal för detaljplan 
Tångeröd 2:18 m.fl. 

2. Godkänna Exploatörens säkerhet, borgensavtalet bilaga 7 till 
exploateringsavtalet. 

3. Exploateringsavtalet och moderbolagsborgen undertecknas av 
kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Tångeröd 2:18 m.fl. har varit på granskning och 
förväntat antagande är i sen höst/vinter. Detaljplanen syftar till att 
skapa nya bostadsfastigheter som villabebyggelse, flerbostadshus 
och trygghetsboende i Höviksnäs/Tångeröd. Planen medger även 
byggnation för skola och äldreboende. Detaljplanen omfattar även 
allmän platsmark för gata och natur.  

Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal tecknas mellan 
kommun och exploatör. Exploateringsavtalet ska säkerställa 
utbyggnad och överlämning av allmänna anläggningar såsom 
gator och VA-anläggning till huvudman, samt reglering av mark 
inom detaljplanen för att säkerställa planens genomförande samt 
kostnader för detta.  

Som säkerhet ställs moderbolagsborgen. 

Ärendet återremitterades för mindre ändringar i innehållet. 
Bilagor har även förtydligats.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår att förslaget till exploateringsavtal för 
detaljplan Tångeröd 2:18 m.fl. godkänns, att exploatörens 
moderbolagsborgen godkänns och att avtal och borgen 
undertecknas av kommunchef. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 223 den 15 oktober 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17 § 180 (återremiss) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-05 
Avtalsutkast, samt bilagor till exploateringsavtalet 
Bilaga 1 – Plankarta 
Bilaga 2 – Exploatörens markområde 
Bilaga 3 – Fastighetsregleringar och samfälligheter 
Bilaga 4 – Exploatörens utbyggnadsområde för allmän plats 
Bilaga 5 – Utbyggnadsförslag GC-väg 
Bilaga 6 – Utformningsförslag för lekplats 
Bilaga 7 – Moderbolagsborgen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) yrkar att kommunstyrelsen ska avslå ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
m.fl. förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsavdelningen 
Exploatör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§236 

Entledigande av Ann-Britt Svedberg från uppdraget som 
ersättare för Tjörns kommuns representant i 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning 

2020/286 

Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Ann-Britt Svedberg från uppdraget 
som ersättare för Tjörns kommuns representant i 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning. 

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 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10 att välja Anders G 
Högmark (M) till ordinarie representant och Ann-Britt Svedberg 
till ersättare i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och 
forskning för mandatperioden 2019-2022. Kommunstyrelsen ska 
vid aktuellt sammanträde behandla entledigande av Ann-Britt 
Svedberg. Fyllnadsval sker vid senare tillfälle. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 19 den 10 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla förvaltningens förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§237 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2020/6 

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: 

Soltak AB 
Styrelsemöte, 2020-09-16
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§238 

Redovisning av delegationsbeslut 

2020/5 

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: 

Avdelningschef kommunledningskontoret 
 2020.2563 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för 

klimatdemonstration utanför kommunhuset i Skärhamn 2020-09-25 
(A540.706/2020) 

Mark- och exploateringschef 
 2020.2587 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Tubberöd 
 2020.2588 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Myggenäs 
 2020.2593 Undertecknat arrendeavtal, Åstol 
 2020.2594 Undertecknat lägenhetsarrende, Åstol 
 2020.2623 Undertecknat lägenhetsarrende, Dyrön 
 2020.2629 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Nötsäter 
 2020.2748 Undertecknad nyttjanderätt, Åstol 1:2 
 2020.2751 Undertecknad t nyttjanderätt på del av fastigheten Åstol 

1:2 
 2020.2766 Undertecknat lägenhetsarrende, Åstol 
 2020.2767 Undertecknat läggenhetsarrende, Åstol 

 

42



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunchef 
 2020.2628 Ramavtal avseende hantverkstjänster, måleritjänster  
 2020.2644 Avropsavtal avseende konsultstöd för utbildningsdesign 

digital transformation 
 2020.2645 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom 

området personalärenden 
 2020.2706 Beställning av "Ref nr 2020-094 Östra 

huvudvattenledningen" Tjörns kommun 
 2020.2725 Ramavtal hantverkstjänster, golv- och mattläggning 
 2020.2749 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom 

området personalärenden 
 2020.2760 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom 

området säkerhet 
 2020.2769 Tillägg till hyresavtal 
 2020.2770 Försäkran om avinstallation av Solen 2021-03-01 
 2020.2865 Fastställande av övergripande handlingsplan mot våld i 

nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 
 2020.2884 Tf förvaltningschef Kultur och Fritid 
 2020.2885 Fullmakt för näringsidkare gällande uthämtning av 

postförsändelser 

Utskottsprotokoll 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15
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