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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

 
Övriga närvarande Erling Alsin (-) fd (V) 

Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
Jeanette Lagervall (V), adjungerad ledamot 
Anders G Högmark (M)   § 194 

Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Emma Pakki, kommunjurist  §§ 175 - 189 
Anna Aldegren, näringslivsstrateg  § 190
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 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Information: Fiskekommunerna, 8+fjordar, Förvaltningshögskolans 

råd för forskning och utbildning 
- För kännedom: Skrivelse från arvodesberedningen till 

kommunstyrelsen avseende politisk organisation nästkommande 
mandatperiod
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 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 

Utredning: Centraliserad politisk organisation och 
samlad förvaltning 

2021/296 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunsekreterare Johan Nilsson redogör för utredningen som 
genomförts avseende centraliserad politisk organisation och samlad 
förvaltning. Uppdraget grundar sig i fullmäktiges beslut om budget 
2021, där ett tilläggsuppdrag gavs till kommunstyrelsen att utreda om 
en omorganisation, koncentrerar under kommunstyrelsen, är möjlig. 
Syftet med utredningen är om en omorganisation effektiviserar den 
kommunala verksamheten, administrationen, minska stuprörstänket, 
och frigöra mer medel till välfärdsverksamheterna. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 105 
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 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 

Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2021 

2021/262 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2021. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ska ha en budget i balans och 
inte planera för ett överskott i år. De 2,5 miljonerna kan 
omgående allokeras för t.ex. läromedel eller elevhälsa. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat augusti 2021 uppgår till + 69,4 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +2,7 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +41,0 mkr. Prognosen för 
helårsresultatet visar på ett resultat om +59,0 mkr mot budgeterat 
helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en prognostiserad 
positiv avvikelse på +53,7 mkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Delårsbokslut augusti 2021 Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att barn- och utbildningsnämnden 
ska ha en budget i balans och inte planera för ett överskott i år. De 2,5 
miljonerna kan omgående allokeras för t.ex. läromedel eller elevhälsa. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att inget motförslag gentemot arbetsutskottets 
har presenterats. Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen ska 
bifalla eller avslå tilläggsförslaget från Rosalie Sanyang (S) och finner 
att det avslås. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Rosalie Sanyangs (S) tilläggsförslag. 
Nej-röst för att bifalla Rosalie Sanyangs (S) tilläggsförslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), Martin Johansson (-) fd (SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

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

Kommunstyrelsen väljer att bifalla Rosalie Sanyangs (S) tilläggsförslag. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) anmäler följande protokollsanteckning som 
motivering till redovisat förslag på kommunstyrelsen: ”Redan när 
delårsbokslutet per april-21, presenterades visade det på en prognos på 
+ 29,9 miljoner för 2021. Vi fick då stöd av en majoritet i såväl KSAU 
som KS för vårt förslag att utöka BuNs ram med 5 miljoner redan för 
innevarande år för att täcka upp för den "utbildningsskuld" som 
upparbetats under pandemin., med insatser inför höstterminen 21..  (Tp 
lade ner sina röster i KS och L, M, C och fd SD-ledamoten tillika 
"oppositionsråd var emot.) 

På KF i juni återremitterades förslaget av den styrande minoriteten med 
stöd av TP. Och frågan har inte fått komma upp igen och inte heller 
dykt upp som remiss hos BUN. Nu ser vi att överskottet i kommunen i 
år väntas bli hela 59 miljoner.  Men det är få månader kvar och för svårt 
för skolan att göra nya satsningar så här sent på året. Men BUN som har 
så slimmad budget visar på ett prognostiserat överskott på 2, 5 miljoner 
för i år. Vi menar att det är fel att med så slimmad budget dessutom 
redovisa ett överskott i år, när verksamheten har så stora behov av 
insatser.”
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§ 176 

Återremitterat ärende: Förslag om att ta fram åtgärder för 
budget i balans inom kommunstyrelsen 

2021/272 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Notera helårsprognosen i delårsbokslut augusti 2021. 

2. Med hänvisning till helårsprognosen föreligger inget 
ytterligare behov av åtgärder för budget i balans. 

Sammanfattning 
Vid beslut om delårsbokslut april 2021 beslutade 
kommunfullmäktige att återremittera kommunstyrelsens förslag: 
kommunstyrelsen uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina 
angivna budgetramar 2021. 

Utifrån den negativa helårsprognosen i april har återhållsamhet 
präglat verksamheten, stor återhållsamhet avseende externa 
utredningar och försiktighet vid tillsättning av tjänster. 
Kommunstyrelsens helårsprognos för augusti 2021 visar på en 
budget i balans varför inga ytterligare åtgärder tas fram.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 167 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 131  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 177 

Redovisning av partistöd för räkenskapsåret 2020 

2019/298 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna redovisningen av kommunalt partistöd för 2020. 

Sammanfattning 
Enligt 2 kap 9 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). De partier som 
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att stödet har använts till detta ändamål. Till redovisningen 
ska bifogas ett granskningsintyg. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för kommunalt partistöd 
(bifogas) som bland annat behandlar frågan om redovisningens 
innehåll. 
 
Redovisningen ska inges till kommunkansliet senast den 30 juni 
året efter räkenskapsåret (1 januari – 31 december).  

Kommunstyrelsen bevakar att redovisningen ingivits i rätt tid och 
följer upp om partistödet använts för avsett ändamål. Föreligger 
det brister ska kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
beslut om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska överlämna 
redovisningarna med förslag till beslut till kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året efter räkenskapsåret. 
 
Har redovisningen och/eller granskningsrapporten inte lämnats in 
till kommunstyrelsen inom föreskriven tid kan 
kommunfullmäktige komma att besluta att partistöd inte ska utgå 
för nästkommande räkenskapsår samt återkräva utbetalt 
partistöd. Detsamma gäller om partistödet inte har använts för 
avsett ändamål.  
 
Beslut om eventuellt återkrav fattas av kommunfullmäktige i 
samband med det årliga beslutet om utbetalning av partistödet för 
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det kommande räkenskapsåret. Beslutet ska fattas av fullmäktige 
senast den  
31 december före räkenskapsåret. 

Samtliga partier som har erhållit partistöd för räkenskapsåret 2020 
har ingivit redovisningar (bifogas). Redovisningarna med 
tillhörande granskningsrapporter överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 168 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisningar av kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 178 

Förslag till sammanträdesdagar 2022 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

2021/240 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna sammanträdesdagar för 2022 enligt upprättat förslag: 

27 januari 
24 februari 
24 mars 
21 april 
19 maj 
16 juni 
22 september 
20 oktober 
17 november 
15 december 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslag till 
sammanträdesdagar för 2022 enligt upprättat förslag: 

13 januari 
10 februari 
10 mars 
7 april 
5 maj 
2 juni 
8 september 
6 oktober 
3 november 
1 december 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2022 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Sammanträdesdagarna är 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

avstämda gentemot regionfullmäktige och regionstyrelsens 
fastställda sammanträdesdagar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 169 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Förslag på sammanträdesdagar 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 179 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) angående fritidskort för 
skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Införa fritidskort för ungdomar under 2022 inom 
åldersgruppen 13-19, motsvarande Västtrafiks produkt ”Fritid 
1 läsår vardagar 14-24 + helg/lov 00-24”. 

2. Fritidskortet ska vara förenat med en avgift motsvarande 500 
kronor. 

3. Fritidskortet ska vara förenat med godkännande från 
målsman. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas ansvar för att verkställa 
beslutet. 

5. Genomförandet ska ske i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden. 

6. Beslutet gäller under förutsättning att ekonomiska medel för 
uppdraget tillförs i kommande beslut om budget 2022. 

7. Nyttjandegraden av korten skall ses över och återrapporteras till 
kommunstyrelsen inför nästkommande period. 

8. Översyn av avgiften skall göras inför ny period. 

9. Med anledning av ovanstående är motionen besvarad och 
avslutad. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
samt Miljöpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 
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Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående 
fritidskort för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 
beslutat att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper 
fritidskortet ska gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att införa fria 
fritidskort för ungdomar under 2022. En pant om 100 kronor ska 
erhållas, samt att målsmans intygande krävs. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för uppdraget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 170 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:28 – 18:35. 

Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:42 – 18:47. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med justering att avgiftsdelen stryks och ersätts 
med intresseanmälan och godkännande av målsman. 

Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla 
arbetsutskottets förslag med justering av avgiften till 500 kronor per 
kort samt att: 

- Nyttjandegraden av korten skall ses över och återrapporteras till 
kommunstyrelsen inför nästkommande period 

- Översyn av avgiften skall göras inför ny period 

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

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 Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) 
fd (SD). 

5 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
samt Miljöpartiet reserverar sig enligt: 

”Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut att Fritidskortet skall förenas med en 
avgift om 500 kronor. 

Istället yrkade vi på Kommunstyrelsens arbetsutskott ursprungliga 
förslag om en avgift på 100 kronor. 

Skäl för reservationen: 

1. Vi anser att en sådan hög avgift för Fritidskortet som 500 kronor 
utestänger ett antal resurssvaga familjer från att nyttja Fritidskortet. 

2. Vi anser det viktigt att i tidiga år uppmuntra till ett resande kollektivt 
och att alla ungdomar skall kunna ta sig till fritidsaktiviteterna. Att 
införa en avgift i denna storleksordning motverkar dessa syften. 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet” 
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§ 180 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om fritidskort för ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen i 
en tidigare väckt motion på samma tema föreslagit att fritidskort 
för ungdomar införs. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Kommunfullmäktige har vid behandling av ärendet 2021-06-17 
beslutat att återremittera ärendet för att klargöra vilka grupper 
fritidskortet ska gälla för, startdatum samt kostnaden för det. 

Förvaltningen har parallellt med handläggningen av den aktuella 
motionen även behandlat en annan motion på samma tema. 
Inriktningen har varit att föreslå ett positivt utfall, att ungdomar 
ska erbjudas fritidskort, förenat med en pant motsvarande 100 
kronor och målsmans intyg. Eftersom det finns en viss 
problematik i att ha två beslutsärenden på samma tema finns en 
teoretisk risk för motstridiga beslut. Förvaltningen har således valt 
att föreslå att den motion som först väckts, från Martin Johansson 
(-) fd (SD), ska innehålla beslutsmeningar förenat med införandet 
av fritidskort. Den aktuella motionen från Alma Sibrian (V) 
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föreslås vara besvarad, men hänvisning till svaret på motionen 
från Martin Johansson (-) fd (SD). 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 171 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 142 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 123 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 181 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om byggnation av hyresrätter 

2020/209 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionens första att-sats: kommunen ska avsätta mark 
för hyresrätter. 

2. Avslå motionens resterande förslag. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar Tjörns Bostads AB att till 
kommunfullmäktige redovisa vilka planer för byggnation man 
har. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) 
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av 
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet 
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp 
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med 
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med 
byggande i egen regi.  

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för 
klargörande av vad som menas med byggande i egen regi. Alma 
Sibrian (V) har därefter förtydligat att förslaget i punkten 3 syftar 
till att kommunen tillsammans med TBAB ska prioritera 
byggnation av hyresrätter samt att TBAB ska låta uppföra 
byggnaderna. 

Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken 
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En 
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa 
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det 
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.  
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Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra 
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är 
förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra 
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den 
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 20 
000 innevånare 2035 inte kan utföras.  

Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet 
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs 
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 172 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 65 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Motion från Alma Sibrian (V) 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunfullmäktige ska uppdra 
Tjörns Bostads AB att till kommunfullmäktige redovisa vilka planer för 
byggnation man har. 

Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag. 
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§ 182 

Svar på motion från Benny Halldin (S) och Björn Möller 
(KD) fd (M) om vatten- och avloppsverksamheten på 
Tjörn 

2021/105 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens svar på motionen. 

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) och Björn Möller (KD) f.d. (M) har lämnat in en 
motion angående vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn. I 
huvudsak syftar motionen till åtgärder för att sänka kommunens VA-
kostnader och motverka ytterligare VA-taxehöjningar.  

Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och föreslagit att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens svar i 
tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23, enligt följande: 

”Samhällsbyggnadsnämnden håller i sak med motionärerna 
gällande vilka principer som bör gälla för VA-verksamheten: att 
VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader, att VA-taxan inte 
ska stiga mer än konsumentprisindex samt att verksamhetens 
kostnader inte ska täckas av skattekollektivet.  

Dock anser nämnden att åtgärder för att möta dessa principer inom den 
nuvarande planperioden (5 år) vidtagits och att vidare åtgärder inte är 
nödvändiga. 

Som grund för detta vill samhällsbyggnadsnämnden peka på de 
översyner och tillhörande justeringar av VA-taxan som genomförts 
under 2019 och 2020.  

2019 gjordes en första genomgång i verksamheten som omfattade 
översyn av egna kostnader och investeringsbehov. En rad åtgärder 
gjordes inom organisationen samt på den aktuella investeringsplanen. 
Därefter togs ett förslag fram om justering av taxan. Beslutet som 
fattades innebar att en höjning av VA-taxan med hälften av den 
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föreslagna höjningen samtidigt som ytterligare uppdrag gavs att se 
över verksamhetens ekonomi.  

Under 2020 genomfördes därmed ytterligare genomlysning av 
verksamheten, investeringsplanen samt kvalitetssäkring av intäkter. 
Som del i denna genomlysning analyserades särskilt möjligheten till 
ökade intäkter för processvatten. En analys gjordes av alla investeringar 
inom planperioden (5 år) vilket resulterade i att ca 80 miljoner kronor 
minskades inom planerade investeringar. De investeringar som nu 
finns för VA-verksamheten är av karaktären måsten och nödvändiga 
investeringar för att klara verksamheten. Inom verksamheten har även 
ett analysverktyg för ekonomin införskaffats vilket ger oss möjligheten 
att simulera ekonomin för den aktuella planperioden. 

Den nu gällande VA-taxan bygger på att verksamheten, inklusive 
investeringskostnaderna, bär sina egna kostnader. 

2019 blev samhällsbyggnadsnämnden en egen nämnd efter att 
under flera år varit en sektor under kommunstyrelsen. Under 
nämndens första år bildades VA-utskottet, som bereder 
samhällsbyggnadsnämndens strategiskt viktiga VA-ärenden. VA-
taxan har beretts i VA-utskottet för att därefter beredas i 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen innan 
kommunfullmäktige slutligen beslutade i frågan. Vid dessa 
tillfällen har den ekonomiska genomlysning som skett inom VA-
verksamheten presenterats.  

Ett arbete med att förnya och revidera nuvarande VA-plan är 
påbörjad. VA-planen ska tydliggöra både utmaningar och 
möjligheter för VA-verksamheten på längre sikt, där det 
ekonomiska perspektivet är en viktig del som påverkar de förslag 
som tas fram.”  

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

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 173 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 245 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 96 

21



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande samhällbyggnadsförvaltningen 2021-08-23 
Motion 2021-05-05 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 19:15 – 19:18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) och Rikard Larssons (S) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) och Rikard Larssons (S) förslag. 

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

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Björn Möller (KD) fd (M). 

7 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag väljs. 
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§ 183 

Antagande av pensionspolicy Tjörns kommuns 
förtroendevalda 

2020/220 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
pensionspolicy för förtroendevalda, enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har upprättat förslag till reviderad 
pensionspolicy för förtroendevalda. Revideringarna (gulmarkerat 
i bilaga) som genomförts gentemot det ursprungliga förslaget 
(rödmarkerat i bilaga) avser punkt 2.2.2 Ekonomiskt 
omställningsstöd, primärt kopplat till samordning och 
utbetalningstid. 

Förändringarna som föreslås träda ikraft berör inte befintliga 
förtroendevalda med fast arvode som i dagsläget går på tidigare 
antagna pensionsbestämmelser, se exempelvis OPF-KL 18. 

Ärendet har återemitterats till förvaltningen för utredning av 
frågan om det ekonomiska omställningsstödet kan samordnas 
med ersättning som inte är förvärvsinkomst. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 174 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 153 
Arvodesberedningen 2021-05-24, § 4 
Arvodesberedningen 2021-03-15, § 4 
Arvodesberedningen 2021-02-03, § 4 
Arvodesberedningen 2020-12-15, § 4 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 196 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Förslag till pensionspolicy för förtroendevalda, bilaga 1 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 184 

Antagande av Trafikstrategi 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Trafikstrategi 2035 som aktiverande styrdokument för 
kommunen enligt bifogat förslag. 

2. En revidering ska ske ett år efter den nya översiktsplanens 
antagande. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur. Projektet initierades 2016 och 
har sedan omfattat förstudie med kommunintern remissomgång 
2017, invånardialog, utredningsarbete och formulering av 
strategier 2018-2019, regional remissomgång 2020 och bearbetning 
av handlingar inför antagande 2021.  

Resultatet från projektet är Trafikstrategi 2035 samt Trafikprogram 
2035 som härmed lämnas över för politiskt antagande. 

Trafikstrategin innehåller politiska mål och övergripande 
inriktningar för utveckling av kommunens trafiksystem. 
Tidshorisonten för dokumentet är 2035 och styrdokumentet ska 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 175 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
Socialnämnden §60/2020-02-26 
Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 

25



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
Tjörns Bostads AB §51/2017-10-19 
Socialnämnden 2017-10-16 
Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-05-10 
Kommunstyrelsen 2016-06-02 
Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott 2016-05-18 
Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt 
inom kommunen och externt med regionala aktörer och 
grannkommuner, samt i dialog med företagare, föreningar och 
privatpersoner. Kommunens projektorganisation har inkluderat 
tjänstepersoner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Politisk styrgrupp har utgjorts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan 
presidiepost har vid ett par tillfällen bjudits in till 
samverkansmöten inom projektet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Trafikstrategi 2035 
Trafikprogram 2035 
Projektrapport På Väg, med underbilagor: 

• Remissredogörelse På Väg 2020-11-12 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 2019-07-05 
• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 2018-12-10 
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• Sammanställning SHIFT-diskussion 2018-12-10 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 2018-01-05 
• Remiss Förstudie 2017-05-24 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att en revidering ska ske ett år efter 
den nya översiktsplanens antagande. 

Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag.
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§ 185 

Antagande av Trafikprogram 2035 

2015/764 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Trafikprogram 2035 som aktiverande styrdokument för 
kommunen. 

2. En revidering ska ske ett år efter den nya översiktsplanens 
antagande. 

Sammanfattning 
Arbetet med kommunal trafikstrategi för Tjörn utgår ifrån 
följduppdrag till kommunens översiktsplan ÖP13, om förbättrade 
kommunikationer och infrastruktur. Trafikstrategin är sedan 
några år prioriterad bland kommunens budgetmål. Projektet 
initierades 2016 och har sedan omfattat förstudie med 
kommunintern remissomgång 2017, invånardialog, 
utredningsarbete och formulering av strategier 2018-2019, regional 
remissomgång 2020 och bearbetning av handlingar inför 
antagande 2021.  

Projektresultatet har inför antagande delats in i Trafikstrategi 2035 
respektive Trafikprogram 2035. Båda dokumenten antas av 
kommunfullmäktige. Trafikstrategin innehåller politiska mål och 
övergripande inriktningar för utveckling av kommunens 
trafiksystem. Trafikprogrammet innehåller preciserade riktlinjer 
och aktiviteter för fortsatt arbete med målstyrning i enlighet med 
trafikstrategin. Båda dokumenten har målhorisont 2035, och 
aktualiseras varje mandatperiod. Uppföljning av genomförande 
sker genom kommunens centrala uppföljningsprocess. 

Projektet har även resulterat i Projektrapport På Väg med bilagor. 
Projektrapporten är en beskrivning av projektets utgångspunkter 
och genomförande. Bilagorna är de kunskapsunderlag och övriga 
material som utarbetats under projektets gång. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 176 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 
Socialnämnden §60/2020-02-26 
Barn och utbildningsnämnden §24/2020-02-27 
Kultur- och fritidsnämnden §24/2020-02-03 
Samhällsbyggnadsnämnden §12/2020-01-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-02-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-16 
Tjörns bostads AB §51/2017-10-19 
Socialnämnden 2017-10-16 
Tjörns Måltids AB §36/2017-10-12 
Kultur- och fritidsnämnden §79/2017-10-02 
Barn och utbildningsnämnden §113/2017-09-28 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-06-07 
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-05-10 
Kommunstyrelsen 2016-06-02 
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott 2016-05-18 
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott 2015-12-09 

Samverkan 
Trafikstrategiarbetet har genomförts i bred samverkan internt 
inom kommunen och externt med regionala aktörer och 
grannkommuner, samt i dialog med företagare, föreningar och 
privatpersoner. Kommunens projektorganisation har inkluderat 
tjänstepersoner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Politisk styrgrupp har utgjorts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samhällsbyggnadsnämndens presidium samt 
kommunchef och samhällsbyggnadschef. Bredare politisk 
församling av presidier och gruppledare för partier utan 
presidiepost har vid ett par tillfällen bjudits in till 
samverkansmöten inom projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Trafikstrategi 2035 
Trafikprogram 2035 
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Projektrapport På Väg, med underbilagor: 
• Remissredogörelse På Väg 201112 
• Remissversion På Väg december 2019 
• Konsultrapport Trivector Traffic 190705 
• Trafiknätsanalys målpunktsanalys 181210 
• Sammanställning SHIFT-diskussion 181210 
• Fokusgruppsmöten 1-6, 2018-2019 
• Enkätfrågor 2018 
• Remissredogörelse Förstudie 180105 
• Remiss Förstudie 170524 
• Kostnader för vanliga infrastrukturanläggningar 210908 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag med tillägg att en revidering ska ske ett år efter 
den nya översiktsplanens antagande. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Tanja 
Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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§ 186 

Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2021 

2021/263 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens 
delårsbokslut per augusti 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens verksamheter inklusive nämnd redovisar för 
perioden januari till augusti en positiv budgetavvikelse på +4,4 
mkr. Den politiska verksamheten redovisar +0,1 mkr. 

Kommunkansliets avdelningar har en positiv budgetavvikelse 
+2,0 mkr Kommunledningskontoret har den största positiva 
avvikelsen på +1,4 mkr beroende på vakant tjänst och ännu ej 
nyttjade bidrag. Kommungemensamma kostnader och oförutsett 
har en positiv budgetavvikelse på +2,3 mkr beroende på 
besparingar på externa utredningar, digitalisering och evenemang 
som inte kunnat genomföras till följd av pandemin. 

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för helåret är en 
budget i balans.  

Samtliga prioriterade mål, förutom ett, bedöms som delvis 
uppfyllda per 2021-08-30. Ett av målen bedöms som ej uppfyllt 
(Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, 
exploatering och försäljning av mark). Prognosen för 
måluppfyllelse på helåret pekar på att 53 % av målen kommer att 
vara helt eller i hög grad uppfyllda, 41 % kommer att vara delvis 
uppfyllda och 6 % (1 mål) kommer inte att vara uppfyllda. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 177 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
Delårsrapport augusti 2021 - Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 187 

Synpunkter på förslag till kommuntal för mottagande av 
nyanlända år 2022 

2021/186 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen meddela 
att Tjörns kommun inte har något att erinra mot förslag till kommuntal 
för mottagande av nyanlända för år 2022. 
 
Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av 
antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner under ett 
kalenderår, så kallade kommuntal, enligt förordningen (2016:39) 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens 
beslut om länstal och gällande kriterier enligt lagen om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(2016:38). Migrationsverket har på uppdrag av regeringen tagit 
fram ett förslag på hur många nyanlända som ska anvisas till varje 
län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när 
regeringen beslutat om länstal kan länsstyrelsen besluta om 
kommuntal. 

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt 
Migrationsverkets förslag kommer länstalet för Västra Götalands 
län att vara 1301 anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag till 
beslut har länsstyrelsen tagit fram ett förslag till kommuntal för 
2022. Observera att förslaget kan komma att revideras beroende 
på regeringens beslut om länstal. 

Förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för Tjörn år 
2022 är enligt Länsstyrelsen 25. Förvaltningens bedömning är att 
det är rimligt att ta emot det fördelningstalet i kommunen. 
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Bostadsbrist är ett fortsatt problem i de flesta kommuner men 
detta anvisningstal är inte ett kritiskt läge för Tjörns kommun. Det 
är flera kriterier som gäller för fördelning och utifrån det arbete 
som sker inom Tjörn etablerar sig de flesta nyanlända väl i 
kommunen. 

I samverkansforum med andra kommuner i länet finns inget 
aktivt arbete med att omfördela antalet mellan våra kommuner. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 178 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Informationsbrev Förslag till kommuntal 2022 
Migrationsverkets förslag till länstal 2022 
Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 
2022  

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

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta 
att: 

1. Kommunstyrelsen inte ställer sig bakom liggande förslag till 
kommuntal. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar kommunledningsförvaltningen att 
kontakta samtliga kommuner i länet för att undersöka möjligheten 
om någon kommun vill ta emot hela- eller någon del av Tjörns 
föreslagna tilldelning. 

3. Kommunstyrelsen tar fram en skarpare skrivning där man meddelar 
Länsstyrelsen att den höga tilldelningen inte är förankrat med 
kommunen på grund utav den bostadsbrist Tjörns kommun har, 
och att man därmed inte ställer bakom liggande förslag till 
kommuntal. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes 
(MP) med fleras förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

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

Omröstningsresultat 
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Rolf Persson (M) fd (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (KD) fd (M). 

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

Tanja Siladji Dahnes (MP) med fleras förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig enligt: 

”Jag Martin Johansson föreslår att kommunen motsäger sig 
Länsstyrelsens fördelning av nyanlända, då man anser att situationen i 
kommunen rörande den enorma bristen på bostäder inte möjliggör 
ytterligare mottagande. För Tjörns del 2022 handlar det om ytterligare   
25 st. nyanlända enligt bosättningslagstiftningen. 

Jag med många vill inte ha utvecklingen som man haft i andra 
kommuner med växande utanförskapsområden. 

Det här med bosättningslagen, som tvingar kommuner att ta emot 
nyanlända. Den inkräktar det kommunala självstyret som är en av det 
svenska statsskickets hörnstenar och bygger på att kommunerna ska få 
sköta lokala frågor på egen hand i stället för att styras av beslut på 
nationell nivå, som faktiskt är grundlagsskyddad i dag.  
Bosättningslagen var en hastigt framkastad lagstiftning som man i 
princip tog fram i en paniksituation 2016.  

Jag kallar lagen en tankevurpa som inkräktar på det kommunala 
självstyret i en fråga, migrationen, som påverkar hela vår välfärd. 
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Men det finns många kommuner, oftast socialdemokratiskt styrda, som 
nischat sig mot att ta emot många nyanlända. Så det bör inte vara ett 
problem att få Tjörns fördelningsantal av nyanlända utdelade till andra 
kommuner i länet.” 
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§ 188 

Beslut enligt 6 kap 9 § KL ang. de kommunala bolagens 
verksamhet 

2021/56 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar 
AB, Tjörns Måltids AB, Soltak AB samt Renova AB under år 2020 
varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (2017:725) 
pröva om de kommunala bolagens verksamhet under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Förvaltningen har i detta syfte granskat bolagens verksamheter 
genom att ta del av protokoll från styrelsemöten och 
bolagsstämmor, information i samband med bokslutsdialog samt 
uppgifter från revisionsberättelser och årsredovisningar.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 179 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 189 

Återremitterat ärende: Avsteg från sjöbodsregler och 
sjöbodspolicy gällande sjöbod 67 på Klädesholmen 

2021/66 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att befintligt avtal ska sägas upp och ett nytt 
avtal ska tecknas med befintliga arrendatorer. 
 
Sammanfattning 
Ägarna till Klädesholmen 1:162 har i anslutning till sin tomt en 
brygga med sjöbod (nr 67) på kommunens fastighet Klädesholmen 
1:1. För ändamålet arrenderar fastighetsägarna ett markområde av 
kommunen om ca 8 kvadratmeter.  

Det aktuella markområdet är beläget på ett sådant sätt att det är 
svårt för någon annan än ägarna till Klädesholmen 1:162 att på ett 
funktionellt och säkert sätt nyttja sjöboden. För att kunna ta sig dit 
utan att gå över privat tomtmark behöver väg tas över branta och 
smala bergssluttningar. 

Ägarna till Klädesholmen 1:162 har nu inkommit med fråga om 
hur arrenderätten ska hanteras vid en framtida överlåtelse av 
fastigheten.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 180 
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 98 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 106 
Kommunstyrelsen 2014-05-28, § 127 
Kommunstyrelsens presidieutskott 2014-04-24, § 53 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-30 
Kompletterande tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Bilaga 1 – Avtal 
Bilaga 2 – Tjänsteutlåtande 2014-01-07 
Bilaga 3 – Vänersborgs TR F 4236-20 Dom 2021-06-01  
Bilaga 4 – PM avseende värderingsberäkning 
Bilaga 5 – Markering i plankartutkast 
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Bilaga 6 – Bilddokument 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
befintligt avtal ska sägas upp och ett nytt avtal ska tecknas med 
befintliga arrendatorer. 

Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Björn 
Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att 
avskriva ärendet från vidare handläggning. 

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

Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rolf Perssons (M) fd 
(KD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag väljs till 
huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Björn Möllers (KD) fd (M) förslag mot Gert 
Kjellbergs (TP) förslag. Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs till 
motförslag i huvudvoteringen. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Rolf Perssons (M) fd (KD) huvudförslag mot Björn 
Möllers (KD) fd (M) motförslag. Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 
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Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), Martin Johansson (-) fd (SD). 

7 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson 
(TP), Björn Möller (KD) fd (M). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 190 

Markägarförklaring avseende del av fastigheten Stora 
Dyrön 1:175 

2021/273 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Godkänna att Gunnars Båtturer AB som säkerhet för sina 

förpliktelser gentemot Swedbank AB överlåter sin rätt enligt 
arrendeavtal avseende del av fastigheten Tjörn Stora Dyrön 1:17. 

2. Markägarförklaringen undertecknas av kommundirektör.  

3. Besluten i punkterna 1 och 2 är villkorade av att Gunnars Båtturer & 
Charter AB ingår avtal med Västtrafik AB i enlighet med 
tilldelningsbeslut 2021-04-16, se bilaga 4 till tjänsteutlåtandet. 

 
Sammanfattning 
Gunnars Båtturer AB arrenderar del av kommunens fastighet 
Stora Dyrön 1:175.  

Bolaget har nu inkommit med förfrågan om att få använda 
arrenderätt och byggnader på markområdet som säkerhet för lån. 

Kommunen kan i en markägarförklaring godkänna att de aktuella 
tillgångarna används som säkerhet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 182 
Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 80 
Kommunstyrelsen 2014-04-09, § 175 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-17 
Kompletterande tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Markägarförklaring, bilaga 1 
Avtal om anläggningsarrende, bilaga 2 
Säkerhetsöverlåtelse, bilaga 3 
Tilldelningsbeslut, bilaga 4 
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Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 20:30 – 20:35. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M), Björn Möller (KD) fd 
(M), Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

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

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Rolf Persson (M) fd (KD), Tanja Siladji Dahnes (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larssons (S), Björn Möller (KD) fd (M), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

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

Martin Johanssons (-) fd (SD) med fleras förslag väljs. 

Protokollsanteckning 
Gert Kjellberg (TP) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Beslutet kan utgöra ett olaga stöd till enskilda näringsidkare, vilket 
strider mot bestämmelserna i 2 kap. 8 § kommunallagen.” 

Beslutet skickas till 
Gunnars Båtturer AB 
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§ 191 

Val av ledamot i Rådet för hälsa och social hållbarhet 

2021/300 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Tanja Siladji Dahne (MP) till ledamot i Rådet 
för hälsa och social hållbarhet. 
 
Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har vid tidigare sammanträde 2021-03-11 
entledigats från uppdraget som ledamot i Rådet för hälsa och social 
hållbarhet. Fyllnadsval ska därför ske. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 52 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår omval av Tanja Siladji Dahne (MP) 
som ledamot till Rådet för hälsa och social hållbarhet. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår Rikard Larsson (S) som ledamot till Rådet 
för hälsa och social hållbarhet.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunstyrelsen omgående går till omröstning. 

Omröstningsresultat 
Sluten omröstning genomförs av samtliga 11 ledamöter. 

Tanja Siladji Dahne (MP) får 7 röster. 

Rikard Larsson (S) får 4 röster. 

Tanja Siladji Dahne (MP) väljs som ledamot till Rådet för hälsa och 
social hållbarhet.
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§ 192 

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 

2021.2101 Avtal Matbutiken Kållekärr AB 

2021.2102 Avtal Häggvall Service AB 

2021.2103 Avtal Dyröboden AB 

2021.2104 Ref.2021-006 Tilldelningsbeslut för inköp i 
livsmedelsbutiker 

2021.2126 Besked om beslut, konsult 
fastighetsplanering/lokalförsörjning 

2021.2128 Besked om avbrytande av upphandling "Postutdelning 
internpost" 

2021.2140 Tilldelningsbeslut Vinterväghållning 

2021.2448 Yttrande över ansökan om tillstånd för kulturarvsdag och 
folk- och världsmusikfestival den 11 september, 
A490.704/2021 
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2021.2455 Avropsavtal med Treatis AB avseende konsulttjänster för 
chefs- och medarbetarutveckling 

2021.2456 Hyresavtal avseende upplåtande av toalett i hamnområdet 
i Klädesholmens Västra Hamn 

2021.2546 Yttrande över ansökan om tillstånd för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar på Tjörnbro 
Park (A526.926/2021) 

2021.2549 Yttrande över ansökan om tillstånd för information om 
sammanslagning av tidningar vid scenen i Södra hamnen 
(A535.687/2021) 

2021.2600 Förlikningsavtal mellan Capio Läkarhus och Tjörns 
kommun 

2021.2601 Rättegångsfullmakt gällande ombud för Tjörns kommun 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2021.2387 Avtal om köp av sekreterartjänster 

Tillförordnad mark- och exploateringschef 

2021.2520 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Sunna S:8 

2021.2532 Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Toftenäs 
1:224 

2021.2536 Uppsägning av lägenhetsarrende Tjörn Hövik 5_1 
odlingslotter TBAB 

Gruppledare upphandlingsenheten 

2021.2388 Avtal Vinterväghållning 

2021.2445 Avtal Konsult fastighetsplanering/lokalförsörjning 
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§ 193 

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: 

SOLTAK AB 

Protokoll från SOLTAK ABs styrelsemöte 2021-09-14 

Tertialrapport 2 2021-08-31 SOLTAK AB 
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§ 194 

Information: Fiskekommunerna, 8+fjordar, 
Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Anders G Högmark (M), fullmäktiges ordförande tillika kommunens 
representant i Fiskekommunerna, 8+ fjordar samt 
Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning, informerar 
kommunstyrelsen om pågående verksamhet inom respektive projekt. 
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