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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-09-09 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Erling Alsin (-) fd (V) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Christina Lilja, utvecklingsledare 
Hans Blomqvist, kommunjurist § 165 
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§ 150 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Yttrande avseende anmälan om vattenverksamhet vid Rörabäcken 
- Ansökan om sponsring från Skärhamns IK för 

ungdomslandskamper i fotboll
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§ 151 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen 

2021/74 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen 
avslås. 
 
Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen, med 
följande yrkande: 

”- att berörda nämnder utreder en praktisk språkverifiering kan 
införas vid anställning inom äldreomsorgen för att säkerställa 
nödvändiga kunskaper i tal och skrift säkerställs 

- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att anta en 
handlingsplan för språkverifiering inför anställning inom 
äldreomsorgen 

- att berörda nämnder föreslår till kommunfullmäktige att 
socialnämnden påbörja arbetet med att genomföra 
språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen”  

Kommunkansliet har tagit del av socialnämndens yttrande över 
motionen från Martin Johansson (-) fd (SD) om språkverifiering 
inför anställning inom äldreomsorgen. Vad som framgår av 
socialnämndens svar på motionen är att socialnämnden bedömer 
att de påtalade behoven redan är omhändertagna och under 
utveckling. Varpå kommunkansliet föreslår att avslå motionen, då 
socialförvaltningen idag redan har en väl fungerande rutin. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 142 
Socialnämnden 2021-06-21, § 144 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 70 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-29 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen 2021-05-17 
Motion 2021-03-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

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

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) och Magne Hallbergs (KD) förslag. 

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

Omröstningsresultat 
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson 
(M) fd (KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP). 

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

Rosalie Sanyangs (S) och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Martin Johansson (-) fd (M) anmäler protokollsanteckning enligt 
följande: 

”För mig är det en självklarhet att de som har som uppgift att hjälpa 
äldre och sjuka människor kan vårt lands språk. Personal inom 
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äldreomsorg och hemtjänst skall kunna behärska svenska språket i 
både tal och skrift, vilket ska vara ett krav vid anställning. 

Min absoluta övertygelse är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga 
och förstådda i sin vardag. Allt annat är ovärdigt i en kommun som 
Tjörn.”
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§ 152 

Återremitterat ärende: Svar på motion från 
socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärd mot 
vattenbrist 

2019/220 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad i och med tjänsteutlåtande från VA-
avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2021-05-
12. 

Sammanfattning 
Socialdemokraternas ledamöter har genom Rikard Larsson (S) 
lämnat in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist (daterad 
2019-05-09). Motionen hanterades vid kommunfullmäktiges möte 
2020-01-23 då kommunfullmäktige återremitterade motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att närmare utreda 
avsaltningslösningar.  

VA-avdelning har därefter fortsatt handläggningen av ärendet. 
VA-avdelningen har utrett om ett avsaltningsverk på Tjörn är en 
möjlig lösning för att stötta dricksvattenproduktionen, främst 
sommartid vid högförbrukning eller när det tillstöter andra 
leveranspåverkande störningar i distributionen från Tolleby 
vattenverk eller från Stenungsunds kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade motionen vid 
sammanträde 2021-05-19 där man föreslår att motionen ska anses 
vara besvarad i och med tjänsteutlåtande från VA-avdelningen 
daterat 2021-05-12. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
som besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 143 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 173 
Kommunfullmäktige 2020-01-23, § 17 
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Kommunfullmäktige 2019-12-12, § 319 
Kommunstyrelsen 2019-10-03, § 163 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 167 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-21, § 214 
Kommunfullmäktige 2019-05-16, § 165 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-28 
Motion från socialdemokraternas ledamöter avseende åtgärder 
mot vattenbrist, 2019-05-09 
Tjänsteutlåtande från VA-avdelningen ang avsaltningslösningar, 
2021-05-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 153 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om laddstolpar 
vid boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio 
amperestolpar för de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som 
kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng, med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid 
kommunens boendeparker inom området i anslutning till 
Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till trafikenhetens svar i tjänsteutlåtande 
2021-05-10. Trafikenhets svar på motionen är som följer: 

”Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla 
hållbarhetsperspektiv och vår klimatpåverkan ska minska genom 
ett ansvarsfullt, balanserat och medvetet nyttjande av våra 
gemensamma naturresurser. Att möjliggöra etablering av 
laddstationer för elfordon är en av åtgärderna som bidrar till att 
Tjörns kommun ska kunna bli en bra miljökommun.  

Förslagsställarens motion ligger därmed i linje med kommunens 
budget 2021 under Strategiskt område – Vi bygger en miljövänlig 
kommun med hållbar samhällsutveckling, där ett av de prioriterade 
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målen är att etablera parkeringsplatser med möjlighet till fordons 
laddning.  

Boendeparkeringar vid Hamnplan, Rönnängsbrygga har idag 
tillgång till el för motorvärmare etc. En uppgradering av 
anläggningen skulle kunna möjliggöra även för laddning av 
elbilar. Kostnaderna och förutsättningarna för uppgradering till el 
för elbilsladdning behöver dock utredas vidare. Elbilsladdning för 
boendeparkeringen vid Jannes Äng bör utredas i samband med 
kommunens uppdrag att etablera laddstationer i våra tätorter.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
som besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-03 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-10 
Motion 2020-12-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att utreda kostnader och 
möjligheter att sätta upp tio amperestolpar för de personer som visar 
intresse för detta. 

Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Gert 
Kjellbergs (TP) föreslag med tillägg att samhällsbyggnadsnämnden ska 
parallellt som kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 
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§ 154 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
viltkött 

2021/126 

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 viltkött, 
med följande yrkande: 
 
”- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar 
med syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och 
där det är möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare. 
- Att kommunstyrelsen ser över författningar och upphandlingar 
för att möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina 
verksamheter.”  

Kommunen har begränsad möjlighet att ställa krav på svenskt, 
lokal- eller närproducerat i upphandlingar då det riskerar att 
strida mot upphandlingsrättsliga principer. Det är emellertid 
möjligt för kommunen att skapa förutsättningar i 
upphandlingsprocessen som gör att lokal- och närproducerade 
varor kan köpas in. Kommunen arbetar redan med detta i sina 
upphandlingar och några ytterligare initiativ i detta avseende 
bedöms inte vara nödvändigt i nuläget.   

Vad gäller inköp av viltkött så har kommunen redan idag, via 
befintligt ramavtal ”Livsmedel Grossist”, möjlighet att beställa 
viltkött.  

För det fall kommunens måltidsverksamhet önskar servera 
viltkött utöver det som finns att tillgå via ramavtal kan leverantör, 
som är godkänd av Livsmedelsverket och sin hemvistkommunen, 
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lämna en intresseanmälan om att få leverera till kommunen. Det 
finns därmed redan möjlighet att öka kommunens inköp av 
viltkött genom befintliga kanaler. Några ytterligare åtgärder i 
detta avseende bedöms inte behövas.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 145 
Tjörns Måltids AB 2021-05-19, § 29  
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 99 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-04 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om viltkött 
Remissvar Tjörns Måltids AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 
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§ 155 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
blodgivning 

2021/120 

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 
blodgivning, med följande yrkande: 

”1. Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Tjörns 
kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod. 

2. Att kommunfullmäktige uppdrar åt Tjörns kommun att som 
arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till 
anställda att bli blodgivare. 

3. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på 
betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun. 

4. Att kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa 
blodgivning på betald arbetstid för anställda i Tjörns kommun för 
att kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i 
organisationen.” 

Att förse regionens sjukhus med blod är främst en sekundär 
kommunal fråga. Om det ska bli en fråga för primärkommunal 
verksamhet torde regionen tillföra kommunen ekonomiskt stöd 
utifrån motionärens önskemål.  

Efter kontakt med Västra Götalandsregionen informerar de att ett 
inbokat besök tar ca 45 minuter. Med restid till Kungälv som är 
närmaste ort där de har fast central tar detta drygt 80 minuter, 
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sammanlagt ca 2 timmar. Med anledning av att en stor del av vår 
verksamhet kräver vikarie när ordinarie personal är frånvarande, 
och det är inte möjligt att ta in vikarier på så få timmar. 
Konsekvensen kan komma bli att vikariekostnaderna blir höga. 

Ett alternativ för våra medarbetare är att ta sig till den blodbuss 
som med jämna tillfällen finns i Stenungssund. Då de enbart 
bedriver dropp in-mottagning kan väntetiden blir betydligt 
längre. Men deras besökstider är främst från klockan 12.30 till 
18.00 Vilket ger möjlighet för anställa att besöka denna blodbuss 
efter ordinarie arbetstid. 

Orust kommun har sedan 2010 erbjudit sina medarbetare 
möjlighet att lämna blod på arbetstid. Inga ledighetsansökningar 
har inkommit.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 146 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 97 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-29 
Motion 2021-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag väljs. 
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§ 156 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om korrigering av beräkningsregler 
för partistöd 

2021/164 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Nuvarande beräkningsregler ska gälla och motionen avslås 
2. Notera att det i arvodesberedningens uppdrag ingår att se över hur 

partistödet är konstruerat. 
 
Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne har lämnat in en 
motion med förslag att kommunens beräkningsregler för partistöd 
ska ses över och korrigeras. Detta då de anser att nu gällande 
regler missgynnar mindre partier. 

Kommunallagens bestämmelser ger kommuner stor frihet att 
själva bestämma hur partistödet ska utformas så länge inte 
reglerna otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti. 

I Tjörns kommun beräknas partistödet enligt kommunens Regler 
för kommunalt partistöd. Senaste revidering av reglerna gjordes 
år 2016.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 147 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 124 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Regler för kommunalt partistöd, bilaga 1 
Motion 2021-05-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) och George Strömbom (C) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Martin Johansson (-) fd (SD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) och 
George Strömboms (C) förslag väljs. 
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§ 157 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
transparens i kommunfullmäktige 

2021/193 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionen. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att inför nästa mandatperiod 
upprätta en förteckning på hemsidan. 

3. En motion ska inkluderas i förteckningen efter att den anmälts 
på ett sammanträde för kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
transparens i kommunfullmäktige, med följande yrkande: 

- Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt 
besvarade motioner och deras svar ska göras tillgängliga på Tjörns 
kommuns hemsida, dels att läsa, dels för nedladdning och att 
motionerna under mandatperioden hålls i ett register på hemsidan. 

Förvaltningen bedömer att en sådan samlingssida eller register 
kan bidra till att öka invånarnas insyn i fullmäktigeledamöternas 
arbete. Motionen föreslår därmed bifallas, samt att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera det på 
hemsidan med start 2022. Motionärens angivna exempel från olika 
kommuner kan då beaktas i utformningen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 148 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 151 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-16 
Motion 2021-05-27 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska göra 
förtydligande att en motion ska inkluderas i förteckningen efter att den 
anmälts på ett sammanträde för kommunfullmäktige. 
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§ 158 

Antagande av Handlingsplan för samordnad och stärkt 
barn- och ungdomskultur 2021-2023 

2020/225 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslag till reviderad handlingsplan för samordnad och stärkt 
barn- och ungdomskultur 2021-2023. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur löpte ut 2020. Handlingsplanen har därför 
reviderats av samverkansgruppen för barn- och ungdomskultur 
och beslut om remiss av planen togs av kommunstyrelsens 
arbetsutskott i september 2020. Eter att handlingsplanen skickats 
på remiss fördes det fram behov av att ytterligare processa och 
justera det förslag som skickats på remiss. Samtal och diskussioner 
fördes i verksamheterna och ett ytterligare reviderat förslag togs 
fram. Det nya förslaget skiljer sig så pass mycket från det förslag 
som skickades ut på remiss i september 2020 så att en omstart av 
remissförfarandet behöver göras. Handlingsplanen skickades 
därför ut på förnyad remiss. Remissvaren har nu inkommit till 
kommunstyrelsen. 

Den enda invändning som kommit från remissinstanserna är från 
kultur- och fritidsnämnden som anser att handlingsplanen ska 
gälla 2021-2025 då man anser att handlingsplanen är alltför 
omfattande för att ha ett kortare tidsperspektiv. 

Då ingen av remissinstanserna har något att erinra gentemot 
innehållet i den reviderade handlingsplanen föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att den föreslagna 
handlingsplanen antas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 149 
Socialnämnden 2021-04-28, § 93 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 54 
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Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 55 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 80 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 190 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-01 
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn- och 
ungdomskultur 2021-2023 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 159 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg, kvartal 1 2021 

2021/146 

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

Sammanfattning 
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte 
verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt 
också rapportera om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare 
rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta 
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun 
som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt beslut från 
kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller 
om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller 
biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften 
tillfaller staten. 

Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är  

- Gällande kontaktperson enligt LSS: Erbjudande om 
kontaktperson har lämnats 2020-12-07, den enskilde tackade 
dock nej. Rekrytering pågår och i dagsläget inväntas 
registerutdrag på en person som kan vara lämplig för 
uppdraget. Bedöms kontaktpersonen lämplig kommer denne 
att erbjudas den enskilde.   

- Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 
2020-07-08: Den enskilde önskar flytta till annan kommun och 
är i annan kommun beviljad samma insats där. Den enskilde 
samt anhörig har önskat att ej behöva göra flytt vid flera 
tillfällen och har därför tackat nej till att bli erbjuden 
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boendeplats inom Tjörns kommun. Får idag sina behov 
tillgodosedda inom kommunens Resursenhet (korttids).  

Gällande särskilt boende för äldre enligt SoL beslutsdatum 2020-
12-04: Det har ej funnits ledig bostad att erbjuda utifrån 
stödbehovet i och med beslut om demensboende. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 150 
Socialnämnden 2021-04-28, § 106 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-16 
Tjänsteutlåtande 2021-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 160 

Arvode för adjungerade förtroendevalda i nämnder och 
styrelse 

2021/247 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra 
tillägg i arvodesbestämmelserna för att adjungerade ska erhålla 
samma ersättning som nämndens ledamöter och ersättare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att adjungera Jeanette 
Lagervall (V) till kommunstyrelsen och Alma Sibrian (V) till barn- 
och utbildningsnämnden under tidsperioden maj-december 2021. 
Fullmäktige beslutade även att frågan om eventuell ersättning 
remitteras till arvodesberedningen för förslag till beslut. 

Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-05-24 beslutat att 
föreslå att arvode fastställs i enlighet med kommunens antagna 
arvodesbestämmelser för sammanträdesarvode. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 154 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 9 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 106 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Protokollsutdrag arvodesberedningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att göra tillägg i arvodesbestämmelserna 
för att adjungerade ska erhålla samma ersättning som nämndens 
ledamöter och ersättare. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Gert Kjellbergs (TP) förslag.
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§ 161 

Samråd om budget 2022-2023 för Samordningsförbundet 
Älv & Kust 

2021/96 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge sitt samtycke till 
Samordningsförbundet Älv & Kusts budgetförslag för år 2022-2023. 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust har tillställt 
medlemskommunerna en skrivelse om samråd om budget enligt § 
23 i Lag (2003:1 210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Dess styrelse har vid sammanträde 2021-
02-26 beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att arbeta för 
utökade medel till finansiell samordning. 

Föreslagen budget innebär en bidragsnivå om 11 mkr för 2022 och 
12 mkr för 2023. Detta innebär en ökning av budget som 2021 är 
drygt 9 mkr. För Tjörns kommun innebär det en ökning från 
310 720 kr till 369 693 kr år 2022 och 399 659 kr år 2023. 

De skäl som anges till utökade medel är en utvecklad verksamhet 
riktad till individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering 
med tre huvudspår; genomlysningar i handläggarteam, förbudets 
Samverkansteam och aktiverande insatser. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 155 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, §115 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-07-02 
Samråd om budget 2022-2023 för Samordningsförbundet Älv & 
Kust 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§ 162 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om styrgrupp inför 
en framtida upphandling av färjetrafiken 

2021/176 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Förvaltningen ges i uppdrag, att möjliggöra att en arbetsgrupp om 
den framtida färjetrafiken bildas, där varje parti erbjudes att deltaga 
med en person som kan närvara vid gruppens möten.  

2. Samhällsbyggnadschef erbjuds att vara sammankallande i gruppen. 

3. VD för Tjörns Hamnar AB erbjuds att närvara vid möten. 

3. Möten skall hållas regelbundet och återrapporteras till 
kommunstyrelsen eller kommunledningen vid behov. 

4. Gruppen ges ingen beslutsrätt. Gruppens syfte är att vara ett 
diskussionsforum. Det åligger kommunstyrelsen eller delegat att 
avgöra kommunens eventuella ställningstagande. 

5. Gruppen skall inte föra direkta diskussioner med Västtrafik eller 
VGR. 

6. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att slutligt fastställa 
sammansättning efter inkomna förslag. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med ett initiativärende om 
styrgrupp inför en framtida upphandling av färjetrafiken. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-03 att ärende får väckas och 
remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det noterades 
även på sammanträdet en viss revidering av andra att-satsen i 
yrkandet, där samhällsbyggnadschefen är sammankallande i 
styrgruppen (tidigare angavs kommunchef). 

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget att bilda en 
styrgrupp om kommunstyrelsen finner det angeläget. 
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Initiativärendets innehåll 

Bakgrund 

En framtida upphandling om färjetrafiken till Dyrön, Åstol mfl. 
kommer att aktiveras om något år. Tjörns kommun har ett 
övergripande ansvar för samhällsnyttan och transporter kan 
tillgodoses. Det föreligger därav ett akutbehov av att 
sammanställa och diskutera hur kommunen och hamnbolaget kan 
bevaka och kunna påverka framtida upphandlingskrav och 
specifikationer. I en sådan grupp bör ingå representanter från 
kommunledningen och kommunkansliet, berörda facknämnder, 
hamnbolaget, två politiker från varje parti som har plats i 
fullmäktige, samt två representanter från respektive 
samhällsföreningar på Åstol, Dyrön. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag, att möjliggöra att en styrgrupp 
med ovan angivna syfte och sammansättning bildas 

2. Samhällsbyggnadschef är sammankallande i styrgruppen. 

3. Möten skall hållas regelbundet och återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 

4. Styrgruppen ges ingen beslutsrätt utan detta åligger 
kommunstyrelsen att avgöra kommunens ställningstagande 
utifrån de synpunkter som styrgruppen kommer fram till. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 156 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 137 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Initiativärende 2021-05-08 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:40 – 15:50 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag, att möjliggöra att en arbetsgrupp om 
den framtida färjetrafiken bildas, där varje parti erbjudes att deltaga 
med en person som kan närvara vid gruppens möten.  

2. Samhällsbyggnadschef erbjuds att vara sammankallande i gruppen. 

3. VD för Tjörns Hamnar AB erbjuds att närvara vid möten. 

3. Möten skall hållas regelbundet och återrapporteras till 
kommunstyrelsen eller kommunledningen vid behov. 

4. Gruppen ges ingen beslutsrätt. Gruppens syfte är att vara ett 
diskussionsforum. Det åligger kommunstyrelsen eller delegat att 
avgöra kommunens eventuella ställningstagande. 

5. Gruppen skall inte föra direkta diskussioner med Västtrafik eller 
VGR. 

6. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att slutligt fastställa 
sammansättning efter inkomna förslag. 

Rikard Larsson (S), Magne Hallberg (KD), Benny Halldin (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att arbeta samman med 
tidigare initierat ärende av Magne Hallberg (KD). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Rikard Larssons (S) med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
7 Ja-röster, Martin Johansen (L), Rolf Persson (M) fd (KD), George 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 
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4 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Benny Halldin (S). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige 
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§ 163 

Ansökan om ombildning av arrende till tomträtt på 
Klädesholmen 1:1 

2021/195 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förfrågan om ombildning av 
arrende till tomträtt.  

Sammanfattning 
Förfrågan har inkommit för att ombilda ett av kommunens 
anläggningsarrenden för magasin till tomträtt. 
Magasinsbyggnaden är 120 kvm. Sökanden har tidigare fått avslag 
på att förvärva marken. Anledningen är att sökanden med ett 
arrendeavtal inte kan belåna för att renovera och upprusta 
byggnaden enligt de krav som ställs för ändamålet enligt gällande 
regelverk.  

Magasinet anses ligga inom hamnområde eller likvärdigt område. 
Tomträtt bedöms ligga under punkt M8, Upplåtelser av servitut eller 
liknande rättigheter i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Ärendet ska därför prövas av kommunstyrelsen. 

Kommunen har i ett tidigare ärende utrett en förfrågan om 
tomträtt. En tomträtt gäller på obestämd tid och i stället för 
köpeskilling betalas en årlig tomträttsavgäld på en löptid om 
minst 10 år men lägre perioder kan avtalas. Kommunstyrelsen 
avslog förfrågan i sammanträde 2017-01-12 § 5. 

Kommunstyrelsen fattade 2013-10-10 § 180 beslut om att 
magasinet inte klassas som sjöbod och därmed varken omfattas av 
sjöbodsregler eller sjöbodspolicy samt att boden kan nyttjas inom 
området för vad detaljplanen medger. I detaljplanen 
lagakraftvunnen 1994 är användningsområdet för magasinet 
kvartersmark U; Sjöbodar, magasin och förråd. Enligt boverkets 
planbestämmelsekatalog för åren 1993-1995 ska område U 
användas för lager, även partihandel; Ett område som är avsett för 
lagring av material och varor. Om inget annat sägs är lagerbyggnader 
med tillhörande driftskontor tillåtna. Arrendeavtalet begränsar därför 
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in princip inte arrendatorn för annat boende i magasinet. Därefter 
har flertalet bygglov sökts och erhållits för magasinet, bland annat 
för delvis ändrat användningsområde kontor samt för vatten, 
sprinklersystem och värmeinstallation. 

Är tomträttsupplåtelse en upplåtelseform som kommunen avser 
att nyttja ska det föregås av utredningar och riktlinjer om när och 
hur dessa ska nyttjas och vad konsekvenserna av det blir. Det ska 
inte göras sporadiskt efter förfrågan.  

Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen att avslå ansökan om tomträtt. 

Tidigare beslut 
KS 2013-10-10 § 180  Arrende avseende mark under magasin nr 3 på 

del av Klädesholmen 1:1. 

KF 2013-12-12 § 257 Reviderad sjöbodspolicy och -regler. 

KS 2017-01-12 § 5  Fråga om tomträttsavtal 

KF 2020-05-14 § 82  Policy vid försäljning/ arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns 
kommun och dess bolag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Bilaga 1 – Ansökan 
Bilaga 2 – Bygglov 2015-06-11 
Bilaga 3 – Bygglov 2017-07-21 
Bilaga 4 – Bygglov 2019-03-26 
Bilaga 5 – Arrendeavtal 
Bilaga 6 – Delegationsbeslut 2017-08-28 
Bilaga 7 – Utredning om tomträtt 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), George Strömbom (C), Martin 
Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökanden
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§ 164 

Återremitterat ärende: Godkännande av 
exploateringsavtal för detaljplan Dalbergen, del av Härön 
1:4, m.fl. 

2012/153 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att invänta 
länsstyrelsens ställningstagande till strandskyddsdispensen samt för att 
utreda andra parkeringslösningar. 
 
Sammanfattning 
Tidigare exploatörer inom detaljplan ”Dalbergen, del av Härön 
1:4, m.fl. fastigheter, fiskeläget Härön” har under 2020 överlåtit sin 
fastighet. Exploateringsavtalet som är skrivet med de tidigare 
exploatörerna får endast överlåtas till den nya fastighetsägaren 
efter kommunens skriftliga medgivande.  

Efter att ärendet senast blev återremitterat har en utredning gjorts 
på alternativ lokalisering av de parkeringsplatser som enligt 
avtalet skall upplåtas på kommunens mark. Slutsatsen är att det 
inte finns någon annan lämplig kommunal mark för anläggandet 
än de som angetts i avtalet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 158 
Kommunstyrelsen 2020-11-26, § 266 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-12 § 262 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 209 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-17 § 181 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Bilaga 1- Förslag till exploateringsavtal inkl. bilagor till avtalet 
Bilaga 2- Exploateringsavtal med tidigare exploatör 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att invänta 
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länsstyrelsens ställningstagande till strandskyddsdispensen samt för att 
utreda andra parkeringslösningar.
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§ 165 

Fråga om avsteg från sjöbodsreglerna samt överlåtelse 
av sjöbodsarrende 

2020/349 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om undantag från 
kommunens sjöbodsregler med följande motivering: 

Syftet med sjöbodsreglerna är att säkerställa en levande bygd och 
hålla fisketraditioner och annan havsankuten verksamhet levande. 
Den berörda sjöbodsägaren nyttjar idag sjöboden till sin 
yrkesverksamhet som fiskare. Det föreligger så synnerliga skäl att 
göra avsteg från sjöbodsreglerna p. 12 om antal arrende och 
förvaltning uppdras att teckna arrende med den berörda 
sjöbodsägaren. 

Sammanfattning 
Sökanden har idag tillgång till två sjöbodar, en privat och en 
genom ett bolag med fiskeriverksamhet. Sökanden har även ärvt 
en tredje sjöbod. Sökanden önskar att hans bolag ska få ta över 
arrendet för nuvarande privata sjöbod då det finns behov av 
denna i bolagets verksamhet.  

Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att verksamheter 
får arrendera flera bodar då det på sikt kan komma att medföra att 
allt fler bodar nyttjas för näringsverksamhet. Det är heller inte 
kommunens skyldighet att tillgodose utrymme för varje 
verksamhet. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås i denna del. 

Sökanden har i andra hand ansökt om att få överlåta ett av 
arrendeavtalen till sin sambo. Detta står emellertid i strid med 
kommunens sjöbodsregler då det endast är make/maka eller 
arvsberättigade barn som kan överta sjöbod från anhörig.  

Åtgärden strider mot sjöbodsreglerna och förvaltningens 
inställning är därför att ansökan ska avslås men förvaltningen är 
öppen för ett annat beslut varvid frågan lyfts. Vid avslag på 
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samtliga beslutspunkter ska en av bodarna lämnas till 
kommunens sjöbodskö. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 159 
Kommunstyrelsen 2017-01-12 § 9; Fråga om avsteg från 
sjöbodsreglerna för Elimförsamlingen Åstol 
Kommunfullmäktige 2013-12-12 § 257; Reviderade sjöbodsregler 
Kommunfullmäktige 2013-12-12 § 257; Reviderad sjöbodspolicy 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Bilaga 1 – Arrendeavtal DBO 
Bilaga 2 – Bouppteckning 
Bilaga 3 – Avtal om Sjöbodsarrende 
Bilaga 4 – Avtal om Anläggningsarrende 
Bilaga 5 – Fiskelicens 
Bilaga 6 – Lägenhetsarrende avseende markområde (THAB) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD), Gert Kjellberg (TP) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla ansökan om undantag 
från kommunens sjöbodsregler. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen hänvisar till 
följande motivering: 

Syftet med sjöbodsreglerna är att säkerställa en levande bygd och 
hålla fisketraditioner och annan havsankuten verksamhet levande. 
Den berörda sjöbodsägaren nyttjar idag sjöboden till sin 
yrkesverksamhet som fiskare. Det föreligger så synnerliga skäl att 
göra avsteg från sjöbodsreglerna p. 12 om antal arrende och 
förvaltning uppdras att teckna arrende med den berörda 
sjöbodsägaren. 

Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD), Martin Johansson (-) fd (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag till 
motivering. 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 
förfrågan om avsteg från sjöbodsreglerna men bevilja överlåtelse 
av sjöbodsarrendet. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 166 

Anmälan av initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om 
ökade resurser till skolan 

2021/212 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Det noteras att initiativärendet har inkommit. 
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med ett initiativärende om ökade 
resurser till skolan, enligt följande: 

”Skolorna på Tjörn behöver mer ekonomiska resurser och därav finnes 
det skäl att så beslutas. Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
höra Barn- och utbildningsnämndens synpunkter i fråga om behovet av 
ökning av ekonomiska medel och att därefter kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige att beslut om att öka ekonomiska medel till skolan 
för innevarande år. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

1. Att höra Barn- och utbildningsnämnden i fråga om behovet av en 
ökning av tilldelade medel för verksamheten. 

2. Att därefter föreslå fullmäktige att ge ökade ekonomiska resurser till 
Barn- och utbildningsnämnden” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-06-21
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§ 167 

Anmälan av initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om 
fler förskoleplatser i Skärhamn 

2021/213 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Det noteras att initiativärendet inkommit. 
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med ett initiativärende om fler 
förskoleplatser i Skärhamn, enligt följande: 

”Den akuta bristen på förskolelokaler är stor i Skärhamn. Eftersom 
kommunstyrelsen är ansvarig för lokalförsörjningen så finnes det därav 
starka skäl att göra en översyn av möjligheterna att så fort som möjligt 
skapa fler lämpade lokaler. 

Kommunstyrelsen bör därav undersöka möjligheterna att tex: 
införskaffa skolmoduler för det akuta behovet detta i samråd med Barn- 
och utbildningsnämnden. Fler lokaler innebär också ökad hyreskostnad 
för Skärhamns skola och för detta måste Barn- och utbildningsnämnden 
få ökade resurser. 

Den pågående skolstrukturutredningen är ett helt annat ärende och 
kommer inte att påverka det förevarande akuta behovet av 
förskoleplatser. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

1. Att utreda möjligheterna att bereda möjlighet för mer förskolelokaler 
i Skärhamn och samråda med Barn- och utbildningsnämnden i fråga 
om lokalbehovet.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-06-21 
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§ 168 

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 

2021.2090 Ordförandebeslut: Sponsring SM i matchracing för 
ungdomar 4-5 september 2021 

2021.2214 Ordförandebeslut - utnämning av 2021 års 
Margaretapristagare 

2021.2258 Ordförandebeslut - Adjungerad ledamot till styrelsen i 
Rönnängs Brygga samfällighetsförening 

Kommundirektör 

2021.1971 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom 
området ekonomi 

2021.1986 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för 
sommarteater på Åstol, A338.521/2021 

2021.1991 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för 
evenemanget Kyrka på stan 29-30 juni A349988/2021 

38



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-09 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021.2007 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för 
barnteaterföreställning i Hjälteby, Skärhamn, Dyrön, 
Kyrkesund och Höviksnäs (A349.259/2021) 

2021.2080 Yttrande till förvaltningsrätten mål nr 7500-21 

2021.2092 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom 
området allmänt 

2021.2093 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt inom 
området ekonomi och upphandling 

2021.2094 Beslut om vidaredelegering av beslutanderätt avseende 
yttrande till domstol 

2021.2095 Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör 

2021.2096 Förlängning av avtal avseende banktjänster 

2021.2228 Yttrande över ansökan om tillstånd för utomhusbio i Södra 
hamnen, Skärhamn 21 augusti (A382.150/2021) 

2021.2238 Yttrande nr 3 till Förvaltningsrätten i Gbg i mål nr 7500-21 

2021.2243 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om aktivitet under 
Västerhavsveckan, den 15 augusti i Skärhamn 
(A436.013/2021) 

2021.2262 Yttrande över ansökan om tillstånd för utomhuskonsert på 
Sundsby Säteri den 18 augusti (A453.459/2021) 

2021.2270 Yttrande över ansökan om tillstånd för lokal marknad, 
Klädesholmen den 28 augusti (A454.576/2021) 

Tillförordnad kommundirektör 

2021.2150 Tjörns kommuns yttrande gällande tillstånd för 
dansföreställning i Skärhamn den 22 augusti 

2021.2159 Yttrande nr 2 till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 
7500-21 
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2021.2163 Yttrande över ansökan om tillstånd för utomhusbio i 
Skärhamn (A365.825/2021) 

Ekonomichef 

2021.2097 Delegationsbeslut tillförordnad ekonomichef 

2021.2122 Avtal MCO Livsmedel AB/ ICA Rorsman Rönnäng 

Tillförordnad mark- och exploateringschef 

2021.1926 Undertecknat lägenhetsarrende, Rönnäng 

2021.1929 Undertecknat lägenhetsarrende, Åstol 

2021.2000 Krav avseende avhjälpande av fel 

2021.2001 Bestridande av faktura, fakturanr 1269 

2021.2081 Överenskommelse om bergvärmeanläggning, Rönnäng 

2021.2088 Förbättring av elsäkerheten i Torpet, Tolleby 

2021.2182 Undertecknat lägenhetsarrende, Klädesholmen 

2021.2184 Undertecknat lägenhetsarrende, Toftenäs 

2021.2244 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Höviksnäs 

2021.2248 Undertecknat lägenhetsarrende, Dyrön 

2021.2263 Undertecknat jordbruksarrende, Kroksdal 

2021.2271 Undertecknat lägenhetsarrende, Klädesholmen 

2021.2272 Undertecknad nyttjanderätt, Bäckevik 1:128 

2021.2282 Yttrande i samband med ansökan om bygglov; Nötsäter 

2021.2290 Undertecknat lägenhetsarrende, Toftenäs 

2021.2331 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Myggenäs 
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§ 169 

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 Bostads AB 

Styrelsemöte 2021-05-20 

Styrelsemöte 2021-08-25 

Tjörns Måltids AB 

Styrelsemöte 2021-08-23 
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§ 170 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar kommunstyrelsen om 
aktuella frågor, idag bland annat om exploateringsavtal för Malaga-
området i Skärhamn. 
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§ 171 

Yttrande avseende anmälan om vattenverksamhet vid 
Rörabäcken 

2021/267 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna anmälan om 
vattenverksamhet utan erinran. 

Sammanfattning 
Arbete i vatten ska anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 
remitterat en anmälan om vattenverksamhet i Rörabäcken till Tjörns 
kommun.  

Vattenverksamheten avser anläggandet av en cirka 400 m2 
våtmark inklusive en kortare återmeandring. Åtgärderna ska 
vidtas i en dalgång på fastigheten Sundsby 2:15 på norra Tjörn.  

Projektet har fått ekonomiskt stöd via LONA Våtmark och är ett 
naturvårdsprojekt inom kommunsamarbetet 8+fjordar samt en del 
i LOVA-projektet Vatten Värt att Värna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Remisshandlingarna 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se –
dnr 535-31823-2021
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