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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
Robert Windelstrand (M), ersätter George Strömbom (C) 
Magne Hallberg (KD) 
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 Rolf Persson (M) fd (KD) 
Erling Alsin (-) fd (V) 
Benny Halldin (S) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Gun Alexandersson Malm (L), ordförande socialnämnden § 203 
Gunnemar Olsson (L), ordförande barn- och  
utbildningsnämnden § 204 
Bengt-Arne Andersson (M), 1:e vice ordförande barn- och 
utbildningsnämnden § 204 
Maud Hultberg (S), 2:e vice ordförande barn- och 
utbildningsnämnden § 204 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef § 203 
Lena Eriksson, förvaltningschef § 203 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator § 203 
Thomas Sjögren Amcoff, utvecklingschef § 203
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 202 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Uppdragsavtal avseende tillköp av godstrafik på båtlinje 361 och 

362, Tjörns kommun 
 

- Fråga väckt av Socialdemokraterna avseende fast arvode för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 203 

Genomförande av uppsiktsplikt - Socialnämnden 

2022/128 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Som ett led i arbetet med att ha löpande uppsikt över kommunal 
verksamhet har kommunstyrelsen till dagens sammanträde kallat 
socialnämnden. Vid sammanträdet redovisar nämnden ett urval av 
följande punkter som bedömts vara aktuella:  

• Aktuella verksamhetsfrågor (ej uttömmande) 

- Heltidsresan 
- Kommande volymökningar 
- FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö 
- Bemanningsutmaningar 

• Uppföljning av ekonomi  

• Uppföljning av mål  

• Redovisning av internkontroll 

• Verksamheten redogör för den avtalssamverkan som finns med andra 
kommuner enligt 9 kap 37 § K 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 204 

Genomförande av uppsiktsplikt - Barn- och 
utbildningsnämnden 

2022/128 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Som ett led i arbetet med att ha löpande uppsikt över kommunal 
verksamhet har kommunstyrelsen till dagens sammanträde kallat barn- 
och utbildningsnämnden. Vid sammanträdet redovisar nämnden ett 
urval av följande punkter som bedömts vara aktuella:  

• Aktuella verksamhetsfrågor (ej uttömmande) 

- Systematiskt kvalitetsarbete 
- Kompetensförsörjning 
- Förebyggandearbete 

• Uppföljning av ekonomi  

• Uppföljning av mål  

• Redovisning av internkontroll 

• Verksamheten redogör för den avtalssamverkan som finns med andra 
kommuner enligt 9 kap 37 § K 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 

Fasta arvoden för bolagsstyrelser under mandatperioden 
2023-2027 

2022/167 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
fastställa förslaget till fasta arvoden för bolagsstyrelser enligt 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2022-10-24 upprättat 
förslag till fasta arvoden för bolagsstyrelser inom Tjörns 
bolagskoncern för nästa mandatperiod. Förslaget innebär en 
revidering av det fasta arvodet för presidiet i Tjörns Bostads ABs 
styrelse, med en höjning om en procentenhet. I övrigt föreslås 
oförändrade arvodesnivåer. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 175 
Arvodesberedningen 2022-10-24, § 5 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Förslag till fasta arvoden för bolagsstyrelser under 
mandatperioden 2023-2027, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206 

Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden 
2023-2026 

2022/167 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige ska 
erhålla mötesarvode enligt tabell i ”Arvodesbestämmelser för 
mandatperioden 2023-2026” bilaga 1, undantaget fullmäktiges 
presidium som har fast arvode. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) reserverar sig till förmån för 
Rikard Larssons (S) förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-16, § 128 att fastställa 
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026. I samband 
med fullmäktiges behandling framkom ett tilläggsförslag om att 
fullmäktiges sammanträden skulle inkluderas i det fasta arvodet 
vid nivåer om 40 % eller högre. Av det skriftliga yrkandet som 
tillfogades protokollet framgår dock en felaktig hänvisning. 

Med anledning av ovanstående beslutade arvodesberedningen vid 
sammanträde 2022-10-24 att föreslå en revidering av 
arvodesbestämmelserna, för att tydliggöra att fullmäktiges 
sammanträdesarvoden ska inkluderas i det fasta arvodet vid 
nivåer om 40 % eller högre. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 176 
Arvodesberedningen 2022-10-24, § 7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Reviderade arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026, 
bilaga 1 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska remittera ärendet 
till arvodesberedningen för fortsatt beredning. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Rikard Larssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
5 Ja röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Robert Windelstrand 
(M), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

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

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

Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 

8



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207 

Antagande av föreskrifter om avgifter för Tjörns 
kommuns verksamhet enligt miljöbalken (1998:808), 
strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer 

2022/295 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet 
enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer (bilaga 1). 

2. taxan som antogs 2019-12-12 2019/384 KF§310 upphör att gälla 
i och med att föreskrifterna i bilaga 1 träder i kraft. 

3. ovanstående beslutspunkter gäller omedelbart även om 
beslutet överklagas. 

Lagrum: 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 
§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396). 19 § 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

Sammanfattning 
På grund av förändringar i lagstiftningen samt förvaltningens 
ökade omkostnader föreligger ett behov att anta nya Föreskrifter 
om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt miljöbalken 
(1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. Anpassningar har gjorts mot att justera 
de fasta avgifterna så att de är mer likvärdiga inom STO-området. 
Dokumentet byter benämning från ”taxa” till ”föreskrifter”. Den 
tidigare taxebilagan har lyfts in i föreskriftsdokumentet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 177 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-19, § 224 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 
miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer (bilaga 1) 
Handläggningskostnad uträkning 2022 SKR 
Timavgiftsjämförelse 2022 
Taxa antagen i kommunfullmäktige 2019-12-12, § 310 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208 

Antagande av nytt Reglemente för krisledningsnämnden 
samt följdändring av Reglemente för kommunstyrelsen 

2022/305 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta nytt reglemente för krisledningsnämnden, enligt förslag 
daterat den 4 november 2022. 

2. Fastställa ändrat reglemente för kommunstyrelsen enligt 
förslag daterat den 9 november 2022. 

3. Besluten i punkterna 1-2 träder i kraft den 1 januari 2023 då nu 
gällande reglemente för krisledningsnämnden upphör att 
gälla. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört en översyn av bestämmelserna 
rörande krisledningsnämnden. Den främsta ändringen är att det 
förtydligas att det är kommunstyrelsens ledamöter som ska utgöra 
krisledningsnämnd. Därutöver har förtydligande lagts till 
angående mandattid och att utskott eller offentliga sammanträden 
inte är tillåtet. Ändringar och nya reglementet föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2023. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15, § 182 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Reglemente för krisledningsnämnden, förslag 2022-11-04 
Reglemente för krisledningsnämnden, nu gällande 
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2022-11-09 
Markerade ändringar, paragraf 15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209 

Avskaffande av Rådet för hälsa och social hållbarhet 
samt överlämnande av uppgifter till, och utformning av, 
Kommunens politiska referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete 

2022/293 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. Rådet för hälsa och social hållbarhet avskaffas från och med 
2023-01-01. Vid samma tidpunkt upphör rådets reglemente 
att gälla.   

2. Kommunens politiska referensgrupp kopplat till hållbarhet 
och förebyggande arbete övertar rådets uppgifter från och 
med 2023-01-01.  

3. Representanter från Västra Götalandsregionen ska ingå i 
referensgruppen vid de tillfällen den gemensamt 
finansierade verksamhetsplanen för folkhälsa och social 
hållbarhet ska beslutas och slutredovisas.   

Sammanfattning 
För att inte skapa parallella spår föreslås att Rådet för hälsa och 
social hållbarhet ska upphöra och att den nya referensgruppen för 
hållbarhet och förebyggande arbete som ska träda i kraft 2023-01-
01 enligt beslut 2022-05-19 i Kommunfullmäktige övertar rådets 
uppgifter.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 184 
Rådet för hälsa och social hållbarhet 2022-11-09, § 28 
Kommunfullmäktige 2022-05-19, § 209 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-31 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 
Tjörns kommun för perioden 2021-2024 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mailkonversation med ansvarig tjänsteperson HSNV 
Reglemente för rådet för hälsa och social hållbarhet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg 2022 

2022/304 

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

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

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

Kommunen hade 1 ej verkställt beslut att rapportera gällande 
beviljad bostad med särskild service enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Fördelning av kön: 4 kvinnor och 1 man. 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 185 
Socialnämnden 2022-10-26, § 178 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2022 

2022/302 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna delårsrapport per 31 augusti 2022 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt 
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2022. Förbundets resultat 
för perioden januari-augusti 2022 är negativt och uppgår till -4 029 
tkr. Förbundets prognostiserade balanskravsresultat för året 
uppgår till -4 200 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte är förenligt med de verksamhetsmässiga mål 
som direktionen har beslutat om. De finansiella målen som 
formulerats av direktionen bedöms komma att uppfyllas till 
endast 50 procent samt att verksamhetsmålen endast kommer 
uppfyllas delvis. Det grundläggande kravet att förbundet ska 
uppfylla det budgeterade resultatet beräknas inte komma att 
uppnås utan vara negativt.   

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven enligt 
den kommunala bokförings- och redovisningslagen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 183 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 2022 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport 220831 
Granskningsrapport delårsrapport per 20220831, KPMG  
Protokoll från Direktionen 2022-11-02, § 77 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212 

Reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

2022/333 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta föreslagen reviderad förbundsordning för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund. 
 

2. Från och med den 1 januari 2023 då Tjörns, Stenungsunds och Lilla 
Edets kommuner är medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg 
ska paragraf 4 i förbundsordningen inte tillämpas. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) har sedan 2017 
utfört räddningstjänstverksamhet åt Stenungsunds, Tjörns och 
Lilla Edets kommuner. Samtliga medlemskommuner har 
emellertid beslutat att ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG) varför SBRF ska avvecklas. Direktionen har därför för avsikt 
att på ett extra direktionsmöte fatta beslut om att föreslå en 
ändring av förbundsordningen. Den nya förbundsordningen 
innebär en minskning av antalet ledamöter och ersättare i 
direktionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-24 
Förslag på reviderad förbundsordning Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag.
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 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 

Hantering av budgetunderskott 2022 för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund, inklusive eventuella 
avvecklingskostnader 

2022/280 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
Södra Bohusläns räddningsförbunds hemställan om utökade 
ramar för 2022 för att täcka det prognosticerade 
budgetunderskottet. 

Kommunstyrelsen noterar för egen del informationen om 
beräknade avvecklingskostnader under 2023 för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund. Medel för att täcka beräknade 
avvecklingskostnader finns avsatta i den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten för 2023. 

Sammanfattning 
Direktionen för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund, SBRF, 
har inkommit med en hemställan till medlemskommunerna. I 
hemställan skriver direktionen att man önskar utökade 
ekonomiska medel för 2022 för att täcka det prognosticerade 
budgetunderskottet. Förbundets prognosticerade 
balanskravsresultat för året uppgår till -4 200 tkr enligt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2002. Direktionen aviserar i sin 
hemställan till kommunerna att detta underskott antagligen 
kommer att bli ännu större, närmare -8 500 tkr. 

Då hemställan om extra ekonomiska medel inkommer så sent 
under budgetåret föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
hemställan ska avslås och underskottet hanteras i bokslut 2022. 

I sin hemställan önskar direktionen också medel för avveckling av 
förbundet under 2023. I den av kommunfullmäktige beslutade 
budgeten för 2023 finns ekonomiska medel avsatta för att hantera 
kostnaderna kopplade till avveckling av SBRF varför inga 
ytterligare beslut behövs i ärendet. Det är dock en 
rekommendation från kommunstyrelseförvaltningen att nogsamt 
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följa den ekonomiska utvecklingen i SBRF fortsatt även under 
avvecklingstiden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-20, § 165 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-24 
Protokollsutdrag från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
§76 2022-10-04 
Protokollsutdrag från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund § 
78 2022-11-02 
Tjänsteutlåtande från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
ang hemställan till medlemskommunerna 2022-11-01 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 

Månadsuppföljning oktober 2022 

2022/121 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen per oktober månad visar på ett resultat för 
kommunen på +116,6 mkr och periodens budget är +11,1 mkr. 
Kommunens prognostiserade helårsresultat är +107,0 mkr.  

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +14,7 mkr exklusive nämnd. Nämnden 
redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på +0,3 mkr. 
Kommunstyrelsens helårsprognos beräknas till +12,2 mkr. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 186 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Månadsuppföljning januari – oktober 2022 
Uppföljning kommunstyrelsen oktober 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 

Antagande av riktlinje för utövande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt 
genomförandeplan 2023 

2022/128 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta riktlinje för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2. Fastställa genomförandeplan för 2023. 

Sammanfattning 
En riktlinje har upprättats för att klargöra vad kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt innebär, vad den inriktas mot, vilken information 
som behövs och hur den praktiskt ska genomföras.  

Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska 
övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs 
och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument samt att 
beslut, lagar och förordningar efterlevs. 

Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen årligen fastställa en konkret 
plan över hur uppsiktsplikten ska genomföras under 
nästkommande år, se bilaga 2. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 187 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Riktlinje för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) och Bo Bertelsen (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser
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 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216 

Beslut om samråd för översiktsplan för Tjörns kommun 

2022/322 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet för att säkerställa att översiktsplanen är förenlig 
med kommunens framtida behov. 

Sammanfattning 
Planavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för 
Tjörns kommun i samverkan med berörda tjänstepersoner på 
andra avdelningar och förvaltningar. Kommunstyrelsen beslutar 
att låta förslaget till översiktsplan gå ut på samråd enligt plan- och 
bygglagen.  

Förslaget till ny översiktsplan tar avstamp i Tjörns kommuns 
vision Möjligheternas ö hela året och för hela livet; Tjörn 2035 är 
en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, 
småskalighet och närhet är kommunens kännetecken. Havet, det 
öppna landskapet och kulturen är kommunens unika värden. 
Översiktsplanen tar höjd för 20 000 invånare senast år 2050. 

Under samrådet kommer översiktsplanen kunna läsas både som 
en vanlig rapport och i ett digitalt format på kommunens 
webbsida. Det kommer att finnas interaktiva kartor där man kan 
klicka på kartan för att se kommunens ställningstaganden om 
specifika platser. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 188 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-17 
Möjligheternas översiktsplan, Tjörns kommun, samrådshandling 
november 2022 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:19 – 17:26. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet till arbetsutskottet för att säkerställa att översiktsplanen är 
förenlig med kommunens framtida behov. 

Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

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

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

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217 

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 

2022.2666 Underrättelse om direktupphandling avseende 
förmögenhetsbrott- och miljöansvarsförsäkring 

2022.2667 Underrättelse om tilldelningsbeslut gällande upphandling 
av motorfordons- och olycksfallsförsäkring 

Gruppledare upphandlingsenheten 

2022.2603 Tilldelningsbeslut 

2022.2617 Ref. nr 2022-019 Croisette Valuation_undertecknat 

2022.2618 Ref. nr 2022-019 Fastighetskoll Väst_undertecknat 

2022.2619 Ref. nr 2022-019 Svefa Undertecknat 

2022.2621 Ramavtal Dnr. 16-2022-01 Bohusgeo Aktiebolag 

2022.2622 Ramavtal Dnr. 16-2022-02 Norconsult AB 

2022.2623 Ramavtal Dnr. 16-2022-03 Awer Sverige AB 
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2022.2653 Ramavtal Arkitektteam Norconsult signerat 

2022.2655 Tilldelningsbeslut TK – El 

2022.2656 Ramavtal Elektrotekniska Byrån 

2022.2657 Ramavtal Vinnergi 

Avdelningschef kommunledningskontoret 

2022.2651 Yttrande gällande Julmarknad på torget och parkeringen 
mot berget i Skärhamn, Tjörn. A643.442/2022 

Utskottsprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17 
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 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen
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§ 218 

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: 

Tjörns Bostads AB 

Styrelsemöte 2022-10-12 

Styrelsemöte 2022-11-16 

Tjörns Hamnar AB 

Styrelsemöte 2022-10-14 

SOLTAK AB 

Styrelsemöte 2022-11-09 
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 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar kommunstyrelsen om 
aktuella frågor, idag bland annat om Skärhamns skollokaler.  
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 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar inkomna meddelanden. 
 
Inkomna meddelanden per 2022-11-24 
Socialnämnden 2022-10-26, § 171 - Samverkansavtal familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter i VGR 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-07, § 101 - Övrig information, 
Ägandet av Tjörns ishall ses över 

Västra Götalandsregionens regionfullmäktige - Sammanträdestider för 
regionfullmäktige resterande del av 2022 och 2023 

Göteborgsregionens kommunalförbund - Information - Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och Färdplan Nära vård 

Information från VästKom 2022-11-04  

Dom i mål 13184-21 avseende Godkännande av exploateringsavtal för 
detajlplan Dalbergen, del av Härön 1:4, m.fl 
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§ 221 

Uppdragsavtal avseende tillköp av godstrafik på båtlinje 
361 och 362, Tjörns kommun 

2022/113 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna avtalet med Västtrafik, bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

2. Uppdra kommundirektör att teckna avtalet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-07 samt via ordförandebeslut 
2022-07-15 att framställa önskemål om att Västtrafik AB:s 
upphandling ”Båt 2024 Tjörn - Kungälv” även ska omfatta 
frakttjänster inom Tjörns kommun för linje som idag motsvarar 
linje 361 och 362. Kommunstyrelsen skulle slutligt godkänna 
kostnaderna. 

Ett uppdragsavtal har nu tillställts kommunen, där förvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ingå det aktuella avtalet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-07-15, ordförandebeslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 79 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-12-01 
Uppdragsavtal, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna avtalet 
med Västtrafik och uppdra åt kommundirektör att teckna avtalet. 

29



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-12-01 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 

Fråga väckt av Socialdemokraterna avseende fast arvode 
för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika 
oppositionsråd 

2022/342 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det saknas 
skäl att ändra tidigare beslut om tjänstgöringsgrad och ersättningsnivå 
för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
 
Sammanfattning 
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2022-11-30 behandlat väckt 
fråga av Socialdemokraterna avseende revidering av fast arvode för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd. 
Arvodesberedningen beslutade att föreslå kommunstyrelsen att avslå 
begäran med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 
samt 2022-06-16. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2022-11-30, § 4 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag arvodesberedningen 2022-11-30 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:00 – 18:16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att det saknas skäl att ändra tidigare beslut 
om tjänstgöringsgrad och ersättningsnivå för kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande. 

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

Rikard Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet till arvodesberedningen för vidare beredningen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Rikard Larssons (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
7 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Robert Windelstrand 
(M), 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), Björn Möller (KD) fd (M). 

Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. 
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