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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-05-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (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) 
Benny Halldin (S), tjänstgör för Björn Möller (-) fd (M) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Rolf Persson (M) fd (KD) 
Erling Alsin (-) fd (V) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
Jeanette Lagervall (V) §§ 85 - 103 
 
Evike Sandor, tf kommunchef 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Petter Martinsson, mark- och exploateringsingenjör § 98 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medge Jeanette Lagervall (V) rätt till 
närvaro vid samtliga ärenden på dagens sammanträde för att lämna 
upplysningar. 
 
Sammanfattning 
Enligt den av kommunfullmäktige antagna allmänna stadgan för 
kommunstyrelsen och nämnder får nämnd medge förtroendevald som 
inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska medge Jeanette 
Lagervall (V) rätt till närvaro vid samtliga ärenden på dagens 
sammanträde för att lämna upplysningar. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang 
(S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP) 

2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
- Återremitterat ärende: Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet 

att bli adjungderad i barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen 

 
Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) och Benny Halldin (S) 
reserverar sig mot att Rosalie Sanyangs (S) förslag om att lägga till 
en punkt om tidsplan för beslut om budget och skolstruktur på 
dagordningen, inte anses vara av brådskande karaktär och 
därmed inte tillförs dagordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska göra följande 
tillägg till dagordning:  

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

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska göra följande 
tillägg till dagordningen: 

- Tidplan för beslut om skolstruktur och budget 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ska anse Gerts Kjellbergs 
(TP) förslag vara av brådskande karaktär och därmed tillföras 
dagordningen och finner att ärendet ska läggas till. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska läggas till på dagordningen. 

Nej-röst för att ärendet inte ska läggas till på dagordningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne 
(MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

6 avstår, Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Rosalie Sanyang 
(S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Ärendet läggs till på dagordningen. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ska anse Rosalie 
Sanyangs (S) förslag vara av brådskande karaktär och därmed tillföras 
dagordningen och finner att ärendet inte ska läggas till. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska läggas till på dagordningen. 

Nej-röst för att ärendet inte ska läggas till på dagordningen. 

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

6 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd 
(SD). 

Ärendet läggs inte till på dagordningen. 
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Kommunstyrelsen
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§ 86 

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

2020/210 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen med tillägg att uppdra till Tjörns Bostads AB att 
tillsammans och i dialog med kultur- och fritidsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden identifierar platser och bygger 
insektshotell. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för 
eller på annat sätt berör barn då frågan redan inryms i befintliga 
uppdrag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
inrätta insektshotell på förskolor, skolor och andra platser där 
kommuner finner det möjligt. Motionen har remitterats till 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB. Med 
hänvisning till de inkomna svaren föreslår förvaltningen att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 92 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 29 
Tjörns Bostads AB, 2021-03-18, § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17, § 130 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-16, § 253 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 131 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Motion 2020-08-03 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 
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Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden 
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen med tillägg att uppdra till Tjörns Bostads AB att tillsammans 
och i dialog med kultur- och fritidsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden identifierar platser och bygger insektshotell. 

Martin Johansson (-) fd (SD) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 
arbetsutskottets förslag då det är en uppgift för Anticimex och inte 
kommunfullmäktige att ta hand om insektshotell. 

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

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

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Tanja Siladji Dahnes (MP) och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag mot varandra. Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs till 
motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Rosalie Sanyangs (S) huvudförslag förslag mot Tanja 
Siladji Dahnes (MP) motförslag. Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S). 

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

3 avstår, Magne Hallberg (KD), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs. 
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§ 87 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) m.fl. om 
kameraövervakning 

2020/325 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen.  

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

Barnkonventionen 
Det är av stor vikt att det vidtas åtgärder för att barn och unga inte 
gör sig skyldiga till skadegörelsebrott och annan brottslighet. Då 
det redan finns en väl fungerande metod som minskar risken för 
skadegörelse kring kommunens skolor får beslutet inte några 
direkta konsekvenser för barn.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) m.fl. har inkommit med en motion 
med förslag att kommunen ska 1) utreda vilka områden inom 
kommunen som är mest utsatta för kriminell aktivitet, 2) ansöka 
hos länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning i 
områden som utredningen anser särskilt drabbade, 3) med 
säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell 
hantering av insamlat material och en lämplig 
övervakningscentral samt 4) tydligt nå ut till allmänheten med 
trygghetsarbetet och dess konsekvenser. 

Kommunen har genom dialog med polisen och egen statistik en 
klar bild av var i kommunen anmälda brott begås. Det saknas 
därför anledning att utreda frågan ytterligare i nuläget. 

Polisen har bedömt att kamerabevakning skulle kunna vara till 
nytta på tre platser i kommunen; Häggvallskolan, Bleketskolan 
och Skärhamns skola. Skolorna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads 
AB (TBAB).  

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TBAB har i yttrande anfört att bolaget sedan hösten 2020 tillämpar 
en väl fungerande metod för att minska skadegörelsen vid skolor 
och att denna metod kan användas i större omfattning framöver. 
Med hänsyn till bland annat detta anser bolaget att det saknas 
behov av att införa den typ av kamerabevakning som föreslås i 
motionen.  

Förvaltningen delar den bedömning som TBAB gör. Det saknas 
därmed anledning att ansöka om tillstånd för kamerabevakning i 
nuläget.  

Om det skulle bli aktuellt med kamerabevakning framöver 
kommer en leverantör behöva upphandlas för detta ändamål. I 
den tjänst som då införskaffas kommer hantering av insamlat 
material och en lämplig övervakningscentral att ingå. Något 
särskilt beslut om detta bedöms därmed inte behövas.  

Vad gäller kommunicering av kommunens trygghets- och 
säkerhetsskapande arbete så kommer detta att arbetas med under 
2021 såsom ett beslutat prioriterat mål för kommunstyrelsen 
(”Ökad kännedom om kommunens trygghets- och 
säkerhetsskapande arbete”). Några ytterligare åtgärder i detta 
avseende bedöms inte nödvändiga i nuläget. 

Med hänsyn till det anförda föreslår förvaltningen att motionen 
ska avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 93 
Tjörns Bostads AB 2021-03-10, § 13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 8 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 210 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-08 
Motionen, bilaga 1 
Remissvar från TBAB, bilaga 2 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M), George Strömbom (C) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut och därmed anse motionen besvarad. 

Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionens 
första och sista att-satser: 

- att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för 
kriminell aktivitet. 

- att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess 
konsekvenser. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (-) fd 
(SD) med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras förslag 
blir huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) 
förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag. Mange Hallbergs (KD) och 
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras 
huvudförslag mot Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) 
motförslag. Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

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

 

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

2 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs 
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§ 88 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril 
Esbjörnsson (TP) om serviceavgift för 
processvattenhantering 

2020/283 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

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 
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en 
motion om serviceavgift för processvattenhantering, där man 
föreslår: 

”1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för 
processvattentjänsten om ca 1.8 miljoner tas fram och att avgiften 
skall vara tillräcklig för att verksamheten skall bli kostnadsneutral. 

2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet och så 
fullmäktige kan ta beslut i frågan senast jan-2021.” 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, som 
anser att det inte skulle vara skäligt att ta ut ytterligare 
serviceavgift för processvattentjänst då kostnad för tjänsten redan 
tas ut via avtal. Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämnden 
svar föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 94 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17, § 82 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 204 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Motion 2020-10-20 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen 
med följande reviderade att-satser: 

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse 
att ett förslag på beslut rörande en serviceavgift för 
processvattentjänsten tas fram och att avgiften skall vara tillräcklig 
för att verksamheten skall bli kostnadsneutral. 

2. Kommunstyrelsen skall skyndsamt bereda ärendet. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

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

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

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

Arbetsutskottets förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Erling Alsin (-) fd (V) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Jag anser att ärendet bör erbjudas revisionen, alternativt ”den tredje 
statsmakten.”
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§ 89 

Svar på motion från Maud Hultberg (S) och Anette 
Johannessen (S) om inrättande av kommunövergripande 
avdelning för social hållbarhet 

2021/7 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Barnkonventionen 
En bättre styrning, organisering och samordning av social 
hållbarhetsarbetet och de förebyggande hälso- och 
trygghetsarbetet arbetet ger positiva effekter för barn och unga på 
Tjörn. Dock kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna 
motion påverkar, får konsekvenser eller på annat sätt berör barn.  

Sammanfattning 
I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att motion från 
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av 
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet fick väckas. 
De anser att samordningen och organiseringen av det 
gemensamma förebyggande arbetet brister, speciellt för att nå en 
långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår de att en 
kommunövergripande avdelning för ”Sociala Hållbarhetsfrågor” 
inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå 
verkningsfulla insatser.   

I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål:  

• Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens 
förebyggande arbete 

Det är därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara 
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att 
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med 
rapporten kring Agenda 2030, som nu återfinns bland bilagorna. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 95 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 59 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 28 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Motion från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om 
inrättande av kommunövergripande avdelning för social 
hållbarhet 
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och 
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
motionen är besvarad. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Benny Halldin (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

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

Rosalie Sanyangs (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 
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§ 90 

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

2021/46 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 

Barnkonventionen 
Ett mer strukturerat och systematiskt såväl strategiskt som 
operativt hållbarhetsarbete ger positiva effekter för barn och unga 
på Tjörn. Dock kan vi inte se att beslutet i sig kopplat till denna 
motion påverkar, får konsekvenser eller på annat sätt berör barn.  

Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har inlämnat 
motion ang organisation Agenda 2030 i vilken de yrkar 

• att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-
organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi 
även rekryterar en kommunekolog med syfte att säkerställa att alla 
perspektiven synliggörs och synkroniseras.  

• Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och 
motverkar att vi fastnar i våra stuprör. 

Det har under hösten/vintern 2020 genomförts en 
kommunövergripande kartläggning av arbetet kopplat till Agenda 
2030 som berör de frågeställningar som lyfts i motionen. Det är 
därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara 
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att 
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med 
rapporten kopplat till Agenda 2030, som nu återfinns som en 
bilaga. 

 

17



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 96 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 61 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 50 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Agenda 2030 organisation 
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och 
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen med tillägg till av ”och/eller hållbarhetsstrateg” i första att-
satsen: 

- att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-
organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi 
även rekryterar en kommunekolog och/eller hållbarhetsstrateg med 
syfte att säkerställa att alla perspektiven synliggörs och 
synkroniseras. 

Rosalie Sanyang (S) och Benny Halldin (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att avslå 
motionen. 

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

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johanssons (-) fd 
(SD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag blir 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Tanja Siladji Dahnes (MP) och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag mot varandra. Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard 
Larsson (S), Benny Halldin (S). 

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

4 avstår, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), 
George Strömbom (C). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs till motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Martin Johanssons (-) fd (SD) huvudförslag mot 
Tanja Siladji Dahnes (MP) motförslag. Martin Johanssons (-) fd (SD) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

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

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg 
(TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

4 Nej-röster, Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard 
Larsson (S), Benny Halldin (S). 

2 avstår, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M). 

Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs. 
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§ 91 

Fastställande av arvode för begravningsförrättare 

2021/111 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa arvode för begravningsförrättare i Tjörns kommun 
motsvarande nedlagd tid, max 8 timmar enligt antagna 
arvodesbestämmelser. 

2. Arvode utgår endast till förtroendevalda inom Tjörns kommun 
som åtar sig uppdraget som begravningsförrättare. 

3. Arvodet debiteras kommunfullmäktiges konto ÖFX0 10000. 

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 
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2021-03-15 behandlat 
en inkommen fråga om arvodering för begravningsförrättare. Vid 
sammanträdet beslutades att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att uppdraget ersätts utifrån nedlagd tid, max åtta timmar enligt 
kommunens arvodesbestämmelser. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 99 
Arvodesberedningen 2021-03-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Protokollsutdrag arvodesberedningen 2021-03-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§ 92 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust 
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2020 

2021/99 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse för 
verksamhetsåret 2020. 

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

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust begär in respektive deltagande 
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2020.  

Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 100 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-31 
Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust 2020 
Revisionsberättelse förtroendevalda, Samordningsförbundet Älv & 
Kust 
Revisionsberättelse auktoriserad. Samordningsförbundet Älv & Kust 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 Samordningsförbundet 
Älv & Kust 
Protokollsutdrag – Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Älv & 
Kust 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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§ 93 

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna 
platser i kommunen 

2021/133 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i 
kommunen i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Barnkonventionen 
Ett beslut att införa förbud att vistas på vissa utvalda platser kan 
komma att påverka barn. Detta då barns möjlighet att besöka t.ex. 
badplatser begränsas och tillgången till fritidsaktiviteter minskar. 
Tjörns kommun har emellertid gott om andra områden för 
utomhusaktiviteter och en stängning av de föreslagna platserna 
bedöms därför inte innebära någon risk för barn i detta avseende.  

Ett beslut om förbud mot att vistas på kommunens badplatser 
kommer också att påverka den simskoleverksamhet som bedrivs 
om somrarna. Det kan få till konsekvens att vissa barn inte 
kommer att få nödvändiga simkunskaper under sommaren. 
Nyttan av att stänga badplatser under en begränsad tid och 
därmed förhindra sjukdomsfall bedöms emellertid överväga den 
nackdel som det innebär att simskoleverksamheten kan bli inställd 
under vissa delar av sommaren.  

Sammanfattning 
Kommunen har genom bestämmelser i lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-
19 och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 möjlighet att utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser i kommunen. 

Ett vistelseförbud kan gälla en park, en badplats eller någon 
annan liknande särskild plats där det finns en påtaglig risk för att 
trängsel uppstår.  

Förvaltningen bedömer att det under sommarmånaderna finns en 
påtaglig risk för att trängsel uppstår på kommunens badplatser 
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samt i grönområde i anslutning till Sundsby Säteri. Det bedöms 
även finnas risk för att det i samband med bilträffar uppstår 
trängsel på den grusplan som är belägen intill Röavallen.    

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anta 
föreskrifter som ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om 
tillfälliga vistelseförbud för de aktuella platserna. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 62 
Socialnämnden, ordförandebeslut 2021-05-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-27 
Förslag till Föreskrifter om förbud mot att vistas inom särskilt 
angivna områden i kommunen, bilaga 1 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Bo Bertelsen (M), Benny Halldin (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att de föreslagna platserna inte ska 
innefattas i föreskrifterna. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang 
(S), Rikard Larsson (S), Benny Halldin (S), Martin Johansson (-) fd (SD). 

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

Rosalie Sanyangs (S) med fleras förslag väljs.
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§ 94 

Månadsuppföljning mars 2021 

2021/112 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

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 
Månadsuppföljningen per mars månad visar på ett resultat för 
kommunen på +21,8 mkr och periodens budget är +2,6 mkr. 
Kommunens prognostiserade helårsresultat +25,7 mkr. Osäkerhet 
råder kring helårsprognosen till följd av den rådande pandemin. 

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +1,7 mkr. I helårsprognos beräknas en budget 
i balans. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-13 
Månadsuppföljning januari-mars 2021 
Uppföljning kommunstyrelsen mars 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 95 

Svar på remiss: Konsekvenser av justerade 
åldersgränser i pensionssystemet och i andra 
trygghetssystem - S2021-02250 

2019/71 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 Tjörns kommun yttrar sig i enlighet med upprättat förslag till 
remissvar daterat 2021-04-09 

2 Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 

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 har tagit del av promemorian ”Konsekvenser av 
justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra 
trygghetssystem” med diarienummer S2021/02250. Promemoria 
beskriver de beräknade ekonomiska konsekvenserna av förslagen 
om att justera ett antal åldersgränser i socialförsäkringssystemen 
samt i skatte- och socialavgiftssystemet. När det gäller de 
ekonomiska konsekvenserna för individen omfattar 
beräkningarna enbart förslagen som avser justeringen av 
åldersgränsen från 65 år till 66 år. I avsnittet avseende offentliga 
sektorn presenteras effekter av samtliga förslag. 

Tjörns kommun har inga allmänna synpunkter kring de 
konsekvenser som beskrivs i promemorian och ställer sig bakom 
den. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 102 
Kommunstyrelsen 2021-02-11, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 14 
Kommunstyrelsen 2019-05-02, § 100 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17, § 98 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-13 
Promemoria Konsekvenser av justerade åldersgränser i 
pensionssystemet och i andra trygghetssystem 
Förslag på remissyttrande ang konsekvenser av justerade 
åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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§ 96 

Uppföljning/årsredovisning - Folkhälsa och social 
hållbarhet 

2021/94 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera uppföljningen för 2020 från 
Rådet för hälsa och social hållbarhet till Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  

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

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

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 103 
Rådet för hälsa och social hållbarhet 2021-02-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-30 
Ekonomisk redovisning folkhälsa och social hållbarhet 2020 
Svar på Västra hälso-och sjukvårdens uppföljningsmall 2020 

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

27



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 

Anmälan om övertagande av avloppsanläggning på 
fastigheten Klövedals-Bö 4:140 

2021/110 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Upplysningsplikten angående ägarbytet är fullgjord. 

2. Förelägga verksamhetsutövaren VA-avdelningen Tjörns 
kommun med organisationsnummer 212000-1306, om följande 
skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått vid 
driften av Ängevikens avloppsreningsverk på fastigheten 
Klövedals-Bö 4:140 samt tillhörande ledningsnät: 

a. Detta beslut ersätter tidigare beslut MD § 250/2009, dnr 
2009-0664-2. 

b. Avloppsanläggningen ska underhållas och skötas i 
enlighet med anmälan samt så att störningar för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. 

c. Verksamhetsutövaren ska ta fram ett nytt 
kontrollprogram anpassat för verksamheten. 
Kontrollprogrammet ska insändas till miljöavdelningen. 

d. Tills ett nytt kontrollprogram har tagits fram ska 
avloppsanläggningen skötas i enlighet med det 
kontrollprogram som reviderats 2012-03-03, 
miljöavdelningens dnr 2011-0887-3. 
Kontrollprogrammet bifogas.  

e. Verksamhetsutövaren ska i möjligaste mån undvika att 
ovidkommande vatten når avloppsanläggningen. Dag-, 
dränerings-, eller grundvatten får inte kopplas på 
avloppsanläggningen. 

f. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som 
riktvärde ej överstiga 30 mg BOD7, 70 mg CODCr, 0,5 mg 
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totalfosfor och 40 mg totalkväve per liter, beräknat som 
medelvärden för kalenderkvartal. Med riktvärde avses 
ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet 
för verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder att 
värdet kan hållas. 

g. Provtagningsfrekvensen ska uppgå till minst 12 
dygnsprov per år för parametrarna i punkt f. Provsvar 
ska insändas till miljöavdelningen. 

3. Ta ut en handläggningsavgift på 4 788 kronor motsvarande 4,5 
arbetstimmar. Beslut om avgift gäller omedelbart även om det 
överklagas. 

Ytterligare ärendebeskrivning och motivering till beslut anges i 
förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-25. 

Upplysningar 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- 
eller vattenområde eller som har annan rättighet på platsen. 

Detta beslut omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från 
annan myndighet/lagstiftning. 

Barnkonventionen 
Miljöavdelningen 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-avdelning har anmält övertagande av ett 
avloppsreningsverk från Ängevikens samfällighetsförening på 
fastigheten Klövedals-Bö 4:140. Anläggningen är dimensionerad 
för 400 pe och betjänar ca 125-130 bostadshus samt Engewikens 
småbåtshamn. 

Beslutet avser de krav på driften som ska gälla för verksamheten. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 105 
Miljöavdelningens delegationsbeslut MD § 250/2009, dnr 2009-
0664-2 gällande tidigare föreläggande om skyddsåtgärder, 
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begränsningar och försiktighetsmått för upprustning av 
anläggningen samt drift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-25 
Anmälan från 17 december 2020 
Kontrollprogram från 3 mars 2012 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
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§ 98 

Avsteg från sjöbodsregler och sjöbodspolicy gällande 
sjöbod 67 på Klädesholmen 

2021/66 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att: 

1. Fortsatt diskutera frågan politiskt. 

2. Utveckla konsekvenserna av en försäljning. 

3. Utreda vad som krävs för att den aktuella sjöboden ska kunna 
ingå i sjöbodskön. 

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

Sammanfattning 
Sökanden har förvärvat fastigheten Klädesholmen 1:162 med 
förbehåll om att erhålla avtal om bod 67 på Klädesholmen och 
brygga av kommunen. Boden går i dagsläget inte funktionellt och 
säkert att nå utan tillgång till fastigheten.  

Detaljplanen medger inte reglering av marken till fastigheten. 
Andra upplåtelseformer är möjliga, men för att inte hindra 
framtida utveckling i området anses lägenhetsarrende vara det 
mest lämpliga alternativet.  

Avtalet kräver flertalet undantag från kommunens sjöbodsregler, 
både för sökanden och för boden, varvid boden bör undantas från 
sjöbodsreglerna som helhet. Undantagen gäller till dess att 
kommunen, vid en försäljning av fastigheten eller villkorsändring 
genom beslut, gör bedömningen att förändrade förhållanden har 
tillkommit. Taxan för sjöbodsarrende är fortfarande lämplig. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 106 
Kommunstyrelsen 2014-05-28, § 127 
Kommunstyrelsens presidieutskott 2014-04-24, § 53 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Bilaga 1 – Översiktskarta 
Bilaga 2 – Tjänsteutlåtande 2014-01-07 
Bilaga 3 – Markering i plankarteutkast 
Bilaga 4 – Bilder från platsen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för att fortsatt diskutera frågan politiskt. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet för att utveckla konsekvenserna av en försäljning. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för att utreda vad som krävs för att den aktuella sjöboden ska 
kunna ingå i sjöbodskön. 

Gert Kjellberg (TP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Bo Bertelsens (M) förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) och George Strömbom (C) föreslår att 
kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner 
att det ska avgöras senare. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

7 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), 
Benny Halldin (S). 

Ärendet återremitteras i enlighet med de motiveringar som redovisats.
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§ 99 

Återremitterat ärende: Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2020/60 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till reviderad 
delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet, med följande ändringar: 
 
- I hamn- och vattenområden ska kommunstyrelsen besluta om 

rättigheter till servitut. 
 
- Beloppsgränsen i M9 ändras till 3 000 000 kr. 

(Ursprungstext: Bevilja eller avslå ansökan om förvärv, försäljning, 
byte eller reglering av mark och rättigheter till ett belopp av 5 000 
000 kr). 

 
- En upplysning i delegationsordningen infogas som hänvisar till 

kommunfullmäktiges beslut om att frågor som avser 
markförsäljning inom hamn- och vattenområden ska hanteras av 
kommunfullmäktige. 

 
Barnkonventionen 
Beslutet bedöms inte påverka, få konsekvenser för eller på annat 
sätt beröra barn. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog i september 2020 en ny 
delegationsordning. Under den tid som den nya 
delegationsordningen har varit i kraft har det uppmärksammats 
att vissa nödvändiga ärendetyper inte omfattas av förvaltningens 
beslutsrätt. Det har också framförts önskemål om vissa 
förändringar i delegationsordningen avseende befintliga 
ärendetyper. Förvaltningen har upprättat ett förslag till 
delegationsordning som tillgodoser de behov av förändring som 
uppmärksammats.  
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 107 
Kommunstyrelsen, 2021-04-08, § 76 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 76 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 45 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 44 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
Förslag till reviderad delegationsordning, bilaga 1 
Förslag till reviderad delegationsordning med markeringar, bilaga 
2 
Delegationsordning i nuvarande lydelse, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar: 

- I hamn- och vattenområden ska kommunstyrelsen besluta om 
rättigheter till servitut. 

 
- Beloppsgränsen i M9 ändras till 3 000 000 kr. 

(Ursprungstext: Bevilja eller avslå ansökan om förvärv, försäljning, 
byte eller reglering av mark och rättigheter till ett belopp av 5 000 
000 kr). 

 
- En upplysning i delegationsordningen infogas som hänvisar till 

kommunfullmäktiges beslut om att frågor som avser 
markförsäljning inom hamn- och vattenområden ska hanteras av 
kommunfullmäktige. 

 
Rosalie Sanyang (S) och Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag.
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§ 100 

Återremitterat ärende: Revidering av riktlinjer till inköps- 
och upphandlingspolicy 

2020/200 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet.  

2. I samband med att beslutet i punkten 1 träder i kraft upphävs 
nu gällande riktlinjer. 

3. Göra tillägg av punkt 1.1: (inom ramen för hållbar utveckling: 
ekologiska, socialt och ekonomiskt). 

Barnkonventionen 
Beslutet bedöms inte påverka, få konsekvenser för eller på annat 
sätt beröra barn.  

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

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

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

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

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

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

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

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 108 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 74 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-25, § 74 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Förslag Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 1 
Nu gällande Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 
2 
Inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägg av punkt 1:1: (inom ramen 
för hållbar utveckling: ekologiska, socialt och ekonomiskt). 
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§ 101 

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: 

Kommunchef 

2021.1004 Samverkansavtal mellan kommunerna, regionen och 
lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning 
inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå 

2021.1033 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Koholmen 

2021.1036 Lägenhetsarrende, Rönnäng 1:539 

2021.1082 Beslut om förfrågan på placering av Attefallshus i anslutning 
till kommunal mark 

2021.1114 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Koholmen 

2021.1122 Besked om bestut gällande direktupphandling Ref. nr 2021-
036 Lekplatsbesiktning 

2021.1130 Avtal Mark- och exploateringskonsult Ref. nr 2021-040 

2021.1131 Direktupphandling enligt fastställda riktlinjer, pkt 4.2.1.2 
undantag avseende löpande underhåll och kylservice 
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Avdelningschef kommunledningskontoret 

2021.1028 Yttrande över ansökan om tillstånd för Pinchos Food Trailer 
A206.943/201 

Mark- och exploateringschef 

2021.531 Delegationsbeslut Schaktmassor på Åstol 1:2 

2021.1127 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Rönnäng 

2021.1128 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Tångeröd 

2021.1129 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Mällby 

2021.1147 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Nötsäter 

Ekonomichef 

2021.999 Delegationsbeslut ersättare ekonomichef 

Kommunjurist 

2021.1156 Tjörns kommuns yttrande över ansökan om tillstånd för 
uppställning av container på Klädesholmen, A229.069/2021 

38



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-06 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2021/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av bolagsprotokoll. 
 
Sammanfattning 
Enligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att 
bland annat till kommunen och moderbolaget snarast översända 
protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde.  

Kommunstyrelsen ska även tillställas protokoll från de bolag där Tjörns 
kommun är delägare.  

Vid sammanträdet föreligger följande protokoll: 

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 

Bolagsstämma 2021-04-13 

Tjörns Bostads AB 

Bolagsstämma 2021-04-13 

Tjörns Hamnar AB 

Bolagsstämma 2021-04-13 
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§ 103 

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Tf kommunchef Evike Sandor informerar om budgetprocessen och de 
två olika alternativ som står till förfogande för det fortsatta arbetet: att 
besluta om budget och flerårsbudget i sin helhet eller att dela upp 
beslutet i två delar där man i första skedet antar 2022 års budget och 
investeringsbudget. 
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§ 104 

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

2020/284 

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

kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden maj-
december 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit arbetsutskottet att utreda 
möjligheterna för offentliga sammanträden i kommunstyrelsen. Det 
givna uppdraget kommer preliminärt att återrapporteras vid 
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arbetsutskottets sammanträde 2021-05-20, varpå kommunfullmäktiges 
återremiss 2021-04-22 beaktats.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 87 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 69 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 64 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-05 
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1 
Sammanfattande delrapport från arbetet med att förbättra det politiska 
klimatet, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens möten görs 
offentliga för allmänheten. 

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

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
7 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

4 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Benny Halldin (S). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 
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