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Beslutande Magne Hallberg (KD) 
Claes Jansson (M) 
Rikard Larsson (S) 
Hans Kristensson (L) 
Jan Berndtsson (S) 
 

Övriga närvarande Inger Larsson Möller (-) 
Karin Mattsson (C) 
 
Solbritt Törnqvist, VD 
Torbjörn Hall, sekreterare 
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig 
Anders Hansson, underhållsingenjör 
Anders Larsson, projekt- och byggledare 
Jan Gregoriusson, driftingenjör 
Maria Axelsson, projekt- och byggledare 
Thorbjörn Bergström, enhetschef 
Tobias Åberg, byggprojektledare 
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§ 37 

Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns 
bolagskoncern 

2020/13 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att yttra sig enligt: 

Att förorda att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande bolag 
och verksamheter kvarstår oförändrat.  

Att en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv genomförs i 
dialog med bolagen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 §75 att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen. 
Bolagsutredningen samt förslag på åtgärder skickas nu på remiss till 
kommunens bolag för att inhämta bolagens synpunkter på 
utredningens resultat och förslag på åtgärder. 

Utredaren har tagit fram två förslag: 

1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet 
ska bedrivas i ett bolag.  

2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En 
översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras. 

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 

TBAB ser stora organisatoriska risker med en sammanslagning av 
dotterbolagen. Erfarenheten har visat att det finns en problematik med 
att ha verksamhetslokaler och bostäder i samma bolag och att då även 
flytta över kommersiella lokaler bedöms som riskfyllt och att en 
konfliktskapande organisationsstruktur bildas.  

TBAB ser ingen samhällsekonomisk vinst i att ha ett ”storbolag” utan 
föreslår att nuvarande bolagsstruktur med tre dotterbolag kvarstår och 
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att en översyn av ägardirektiv och bolagsordnings ses över i dialog med 
bolagen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 75 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 178 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11, § 122 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-12 
Tjänsteutlåtande angående remiss av förslag kopplat till utredning 
angående bolagsstruktur  
Hyressättning på affärsmässiga grunder 
PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande 
verksamhetslokaler 
Magnusson 210114 Tjörns Kommun MEMO- omstrukturering 
Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns Kommuns bolagskoncern 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

4


	Protokoll förstasida
	Beslut TBAB 2021-05-20
Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns bolagskoncern
	Sida 1
	Sida 2


