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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-03-10 

Kommunstyrelsen

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S), ej § 49 
Anette Johannessen (S), § 49 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 

Övriga närvarande Rolf Persson (M) fd (KD) 
Erling Alsin (-) fd (V) 
Benny Halldin (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Ingrid Bjarneberg, HR-strateg  § 48 
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§ 47 

Fastställande av dagordning 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska göra 
följande tillägg till dagordningen: 

- Initiativärende om inventering av humanitärt stöd för Ukraina 

Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Martin 
Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
1 Ja-röster, Martin Johansson (-) fd (SD). 

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

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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§ 48 

Rapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
HR-strateg Ingrid Bjarneberg informerar kommunstyrelsen om det 
systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs inom kommunens 
organisation och samordnas av HR-avdelningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 

Bordlagt ärende: Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) 
om att entlediga styrelseledamot tillika 2:e vice 
ordförande i styrelsen för Tjörns Bostads AB 

2022/36 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet utan vidare åtgärder. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har initierat ett ärende i kommunstyrelsen om att 
entlediga styrelseledamöter tillika ordförande och 2:e vice ordförande i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB. Yrkandena i sin helhet redovisas 
nedan. Frågan om entledigande av styrelseledamot tillika ordförande 
hanteras i ett separat ärende.  

”1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är tillräckligt berett. 

2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 

(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads AB styrelse med 
omedelbar verkan. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Rikard Larsson (S) 
som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads AB styrelse med omedelbar 
verkan. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att valberedningen ges i uppdrag att ge 
förslag på 2:e vice ordförande i styrelsen för Tjörns bostads AB. 

5. Fullmäktige föreslås att ändra antalet styrelseledamöter till 4 
ordinarie ledamöter i Tjörns Bostads AB.” 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-02-10, § 35 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2022-01-27 
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Jäv 
Rikard Larsson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Anette Johannessen (S) väljs till ny justeringsperson för den aktuella 
paragrafen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att avsluta 
ärendet utan vidare åtgärder. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Bo 
Bertelsens (M) förslag. 
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§ 50 

Förvaltning av Tjörns kommuns fastigheter, ändring av 
kommunstyrelsens reglemente samt justering av budget 
2022 

2021/311 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för förvaltning av 
kommunägda fastigheter.  

 
2. Fastställa reviderat reglemente för kommunstyrelsen i enlighet 

med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 
 

3. Uppdra åt kommunstyrelsen att träffa avtal med Tjörns Bostads 
AB kopplat till drift och skötsel av det kommunägda 
fastighetsbeståndet. 
 

4. Upplösa budgetposten ”Fastighetsförvaltning” och förflytta de 
ekonomiska resurserna kopplade till denna budgetpost till 
kommunstyrelsen. 
 

5. Besluten i punkterna 1-2 träder i kraft den 1 maj 2022 då tidigare 
lämnat förvaltningsuppdrag till Tjörns Bostads AB upphör att 
gälla.  

 
Sammanfattning 
Företaget E&Y (numera EY) granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
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av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp (där även VD för Tjörns Bostads AB ingår). 

För att uppfylla de rekommendationer som gavs av revisionen 
samt för att skapa en fungerande styrning och ledning av frågor 
kopplade till kommunens fastigheter läggs nu ett helt 
åtgärdspaket fram. Delar av detta åtgärdspaket hanteras i detta 
ärende och delar av det hanteras i parallella separata ärenden 
(2022/40 samt 2022/41).  

I detta ärende beskrivs ett åtgärdspaket bestående av olika delar 
som alla bidrar till en tydligare ledning och styrning samt ökad 
insyn för kommunstyrelsen i frågor kopplade till förvaltning av 
kommunägda fastigheter. De olika delarna är: 

• Överföring av förvaltning av kommunägda fastigheter till 
kommunstyrelsens ansvarsområde för att skapa tydligare ledning 
och styrning samt öka kommunstyrelsens insyn i frågor kopplade 
till lokalförsörjning och fastigheter. 

• Framtagande av avtal mellan Tjörns kommun och Tjörns Bostads 
AB kring skötsel av kommunägda fastigheter för att tydliggöra 
ansvar, roller och processer 

• Överföring av ekonomiska resurser från budgetposten 
Fastighetsförvaltning (där det inte finns någon verksamhet) till 
kommunstyrelsen. 

• Tillskapande av kommungemensam avdelning för fastighetsfrågor 
 

Förslaget till förändring kopplat till fastighetsförvaltning innebär inte 
någon förändring kopplat till ägarförhållanden av de kommunala 
fastigheterna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 24 
Kommunfullmäktige 2007-11-08, § 126 
Kommunfullmäktige 2005-12-15, § 151 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen, bilaga 1 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen med markerad 
ändring, bilaga 2 
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Rapport E&Y ang. granskning av kommunens 
lokalförsörjningsprocess, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-10 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 

Antagande av taxa för upplåtelse av mark för försäljning 
från mobila enheter 

2022/50 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa avgift för markupplåtelse för tillfällig försäljning från 
mobila enheter till 4 000 kronor per månad. 

Sammanfattning 
Under sommarmånaderna upplåter kommunen mark för 
uppställning av så kallade foodtrucks. 

Inför turistsäsongen 2022 har förvaltningen tagit fram förslag på 
särskild taxa för upplåtelse av mark för tillfällig försäljning från 
mobila enheter.  

I samband med detta har en jämförelse med andra turistorter 
gjorts. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 25 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 52 

Antagande av taxa för Tjörns kommuns prövning och 
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 

2022/21 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Taxa 
för Tjörns kommuns prövning och offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet. 
 
Sammanfattning 
På grund av förändring i lagstiftningen behöver kommunen anta 
en ny taxa för prövning och offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet för att kunna debitera för 
kontrollverksamheten och för att succesivt övergå till 
efterhandsdebitering. Samtidigt har nya beräkningar för 
timavgiften gjorts.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 26 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 10. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-11 
Taxa för Tjörns kommuns prövning och offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet, bilaga 1 
Timavgiftsjämförelse kommuner, bilaga 2 
Mall för beräkning av timavgift, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, bilaga 4 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 53 

Godkännande av tilläggsbudget för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 2022 samt utökning av 
budgetram 

2022/55 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Godkänna tilläggsbudget för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

 
2. Utöka budgetramen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund år 

2022 med 3 963 tkr.  
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
har beslutat om tilläggsbudget för år 2022.  

Genom beslutad budget med nu aktuellt tillägg kommer Tjörns 
kommuns bidrag till SBRF att öka med 3 963 tkr jämfört med vad 
som anslagits i kommunens budget.  

För att finansiera denna mellanskillnad föreslås budgetramen 
utökas. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i aktuella 
frågor.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 27 
Direktionen SBRF, 2022-02-04, § 8 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-15 
Tilläggsbudget, bilaga 1 
Presentation av tilläggsbudget, bilaga 2 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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§ 54 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 4 2021 

2022/52 

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

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 4 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 4 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-09, 2021-06-09, 2021-06-29 samt 2021-09-23 

Kommunen hade 5 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 beslut gällande särskilt boende för äldre enligt 
5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in som avslutats utan att 
verkställas.  

Fördelning för kön: 8 kvinnor, 2 män. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 28 
Socialnämnden 2022-01-26, § 11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-01-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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§ 55 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar 

2021/60 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 
2021-05-09. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion som i flera 
punkter yrkar på ett kommunalt övertagande av enskilda 
tätortsvägar, enligt bilagd motion daterad 2021-03-18. 
Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-25 att motionen får väckas.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår avslag på motionen i beslut 
på sammanträde 2021-05-19 med hänvisning till tjänsteutlåtande 
från planavdelningens trafikenhet daterat 2021-05-11. 
Kommunkansliet delar nämndens bedömning och föreslår att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 29 
Kommunfullmäktige 2021-03-25  
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Motion 2021-03-18 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Rosalie Sanyang (S), Tanja Siladji Dahne (MP), Björn 
Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med 
fleras förslag väljs. 
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§ 56 

Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från 
Stiftelsen Greta och Per Nilssons minnesfond 

2022/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till Stiftelsen Säbygården utbetala 
85 785 kronor till deras angivna bankgiro. 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens beslut, 2011-04-14 § 98, tar kommunen 
emot utdelningar från aktier och fonder från stiftelsen Greta och 
Per Nilssons minnesfond. 

Stiftelsen Säbygården ansöker till kommunstyrelsen årligen om 
bidrag som motsvarar utdelningen. 

Ansökan har inkommit från Stiftelsen Säbygården om utbetalning 
som motsvarar utdelning med 85 785 kronor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 30 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-19 
Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen 
Greta och Per Nilssons minnesfond, 2022-01-19. 

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

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Säbygården 
Ekonomiavdelningen 
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§ 57 

Öppettider för Tjörns kundcenter 2022 

2022/44 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna öppettider för 
kundcenter som framgår av tjänsteutlåtande daterat 2022-02-06. 

Sammanfattning 
Kundcenters uppdrag är att ge information, stöd och vägledning 
om kommunens verksamheter till invånare, företagare och 
besökare. Kundcenter genomför även enklare handläggning av 
ärenden. Inom ramen för Kundcenter finns också 
turistbyråverksamhet och det finns nära kopplingar till 
biblioteksverksamheten i kommunhuset. Dessa verksamheter 
påverkas av öppettiderna i Kundcenter varför förslaget kring 
öppettider har tagits fram mellan förvaltningarna. Förslaget 
föreslås även remitteras till kultur- och fritidsnämnden för 
inhämtande av synpunkter. 

Öppettiderna för Kundcenter föreslås vara 

• Perioden april till och med september har Kundcenter öppet 
måndag-söndag med undantag för lätthelgdagar 
Måndag-torsdag 08:00-19:00 
Fredag 08:00-17:00 
Lördag-söndag 11:00-15:00 

• Perioden oktober till och med april har Kundcenter öppet måndag-
lördag med undantag för lätthelgdagar 
Måndag-torsdag 08:00-19:00 
Fredag 08:00-17:00 
Lördag 11:00-15:00 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden, ordförandebeslut 2022-03-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-06 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 58 

Upphävande av tidigare beslut och givna uppdrag 

2022/61 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att upphäva följande beslut och avsluta respektive ärende: 

KS 2016-10-06, § 198  Dnr 2016/117 
Rubrik: Överföring av färjor från Tjörns kommun till Tjörns  
Hamnar AB  

Sammanfattning 
Under de senaste mandatperioderna har kommunkansliet 
tilldelats en rad olika uppdrag och dylikt, från kommunstyrelsen 
och dess utskott. En förteckning över de ärenden som ännu inte 
har genomförts och avslutats har redovisats för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16 samt 2022-01-27. Vid 
redovisningarna har det framkommit att flertalet ärenden 
hanteras i andra pågående ärenden, eller tappat aktualitet. 
Förvaltningen skulle således återkomma med ett ärende där 
tidigare beslut upphävs och ärenden avslutas.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 32 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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§ 59 

Anmälan av delegationsbeslut 

2022/23 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstepersoner 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: 

Kommundirektör: 

2022.90 Yttrande till Polismyndigheten över ansökan om 
utplacering av tidningslåda vid färjelägen på Dyrön och 
Åstol (A740.948/2021) 

2022.294 Köpehandlingar Nordvik 1:301 

2022.295 Köpehandlingar Nordvik 1:303 

2022.576 Delegationsbeslut - Organisationsförändring inom 
kommunkansliet 

2022.610 Delegationsbeslut angående öppettider i Kundcenter för 
perioden januari-mars 2022 

Mark- och exploateringschef: 

2022.168 Nyttjanderättsavtal Tjörns Ridklubb. Gunneby 2:59,  
Åseby 1:11 

2022.277 Yttrande om bygglov för tillbyggnad, Skår 
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2022.293 Avtal om reglering av arrendeintäkt enligt arrendeavtal för 
bostadsarrende på Stockevik 1:16 och S:2 

2022.304 Delegationsbeslut - avslag markköp 

2022.313 Hyreskontrakt- Egnahemsfabriken 2022 

2022.315 Undertecknat avtal om lägenhetsarrende på del av 
fastigheten Tjörn Hövik 5:1 

2022.341 Ansökan om att köpa en del av fastigheten Hövik 5:1 

2022.398 Yttrande om bygglov för ombyggnation av sjöbod, 
Klädesholmen 1:1 

2022.423 Yttrande bygglov för nybyggnad av parkeringsplats, 
Djupvik 

2022.428 Uppsägning av arrendeavtal sjöbod 67 

2022.441 Lägenhetsarrende - vågbrytare och bom 

2022.449 Beslut angående borttagande av anläggning på 
kommunens mark Almösund 

2022.458 Avslag på ansökan om att köpa kommunägd mark 
Habborsby 2:91 

2022.459 Avslag på ansökan om markköp på Habborsby 2:91 

Avdelningschef kommunledningskontoret: 

2022.231 Yttrande över ansökan om tillstånd för Summerfest i Södra 
hamnen, Skärhamn (A021.622/2022) 

2022.322 Yttrande över ansökan om tillstånd för bakluckeloppis i 
Skärhamn (A050.132/2022) 

2022.329 Avtal om köp av sekreterartjänster 

2022.442 Yttrande över ansökan om tillstånd för Kyrka på stan 
(A095.085/2022) 
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2022.472 Personuppgiftsbiträdesavtal 2c8 avseende drifttjänst av 
server 

2022.475 Avropsavtal avseende Projektledning i samband med 
utveckling av IT-tjänster 

2022.515 Avtal avseende Servicematning Kundkontakt i Kommunen 

2022.517 Avropsavtal avseende Projektledning i samband med 
utveckling av IT-tjänster 

2022.518 Hyreskontrakt Canon i-SENSYS X 1127P och avtal om 
service Utegruppen på Hannagården 

2022.519 Hyreskontrakt Canon iRADVDX5860i och avtal om service 
Rönnängsskolan 

Utskottsprotokoll: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 
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§ 60 

Anmälan av bolagsprotokoll 

2022/24 

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: 

Extra bolagsstämma 2022-02-07 

Styrelsemöte 2022-02-11 
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§ 61 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar kommunstyrelsen om 
aktuella frågor, idag bland annat om vilka åtgärder som vidtas av 
verksamheterna med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. 
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§ 62 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Meddelanden per 2022-03-03 
Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 6761-21 avseende motion 
om Agenda 2030 organisation 

Beslut från Kammarrätten i mål 6939-21 avseende Rätt att ta del av 
allmän handling 

Beslut från Barn- och utbildningsnämnden § 6/2022-01-20 - Intern 
kontrollplan 2021 inkl. redovisning 

Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 9/2022-02-07 - Revidering av 
arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningens rapportering av genomförda åtgärder 
i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021
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