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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Lars Carlsson (M)
Niklas Emilsson (L) ersätter Martin Johansen (L)
Magne Hallberg (KD)
George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S)
Gert Kjellberg (TP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Benny Halldin (S) ersätter Björn Möller (-)
Martin Johansson (SD)

Övriga närvarande Erling Alsin (-)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Anette Johannessen (S)

Ann-Britt Svedberg, kommunchef
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Ann H Haraldsson, VD Södra Bohuslän Turism
Lena Karlstedt, Avdelningschef, Kultur, fritid, turism
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbygg

§ 33
§ 33
§ 34
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Fastställande av dagordning

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring:

Ändring
- Ärende 22 behandlas efter ärende 14.

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Information: Södra Bohuslän Turism - Uppföljning 2019

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Ann H Haraldsson, VD för Södra Bohuslän Turism, informerar om verksamheten 
med fokus på turism i Tjörns kommun under 2019.

Södra Bohuslän Turism AB ansvarar för turistverksamheten i Stenungsund, Orust, 
Tjörn och Kungälvs kommuner. Målet är att göra dessa fyra kommuner till Sveriges 
mest attraktiva besöksdestination. SBT ägs till 100 % av det lokala näringslivet 
genom en ekonomisk förening.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Återremitterat ärende: Justering av VA-taxan

2019/417

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna justering av befintlig VA-taxa inför verksamhetsår 2020 med följande 
ändringar, utöver årlig indexreglering.
 Brukaravgift, rörlig del + 9%
 Brukningsavgift, fast del + 9%
 Anläggningsavgift + 5%

2. Justerad taxa gäller från 2020-03-01
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under 2020 arbeta fram en särtaxa 

för industrikunder och användning av produktionsvatten.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

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

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förslå en justering av VA-taxan då det 
föreligger ett stort behov av justering av befintlig VA-taxa för att komma ikapp 
ökande kapitalkostnader som effekt av avslutade investeringsprojekt. VA- 
verksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför 2020: 

 Brukaravgift, rörlig del + 9%
 Brukningsavgift, fast del + 9%
 Anläggningsavgift + 5%

Indexreglering sker i enhetlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2020.

VA-verksamheten ska vara självfinansierad, men når idag inte upp till det kravet. 
Det är därför viktigt att utveckling av taxan sker i takt med de investeringar som 
görs för att verksamheten ska kunna bära sina egna kostnader utan tillskott från 
skattekollektivet. Föreslagen revidering av taxa är angelägen och ett steg i rätt 
riktigt för att minska underskottet från verksamheten och påverkan på kommunens 
ekonomi i en negativ riktning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 12 den 23 januari 2019 (återremiss)
Kommunstyrelsen, § 6 den 9 januari 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 276, den 12 december 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 291 den 6 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222, den 13 november 2019
Samhällsbyggnadsnämnden, § 36 den 23 januari 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-04,
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-28.

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen 
ska besluta enligt kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2020, § 6.

Benny Halldin (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet 
med motivering att utreda punkterna i yrkandet, i andra hand att kommunstyrelsen 
ska föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna justering av befintlig VA-taxa 
inför verksamhetsår 2020 med följande ändringar, utöver årlig indexreglering.  

1. Brukaravgift, rörlig del + 9% under tiden 1 juni till 31 augusti, baserat 
på taxan 1 januari 2020 

2. Brukaravgift, rörlig del - 3% under tiden 1 september till 31 maj, 
baserat på taxan 1 januari 2020  

3. Brukningsavgift, fast del + 9% under tiden 1 juni till 31 augusti, baserat 
på taxan 1 januari 2020 

4. Brukningsavgift, fast del - 3% under tiden 1 september till 31 maj, 
baserat på taxan 1 januari 2020 

5. En särtaxa för industrikunder införs där Brukaravgift, rörlig del och fast 
del + 50%, baserat på taxan 1 januari 2020 

6. Anläggningsavgift + 5%, baserat på taxan 1 januari 2020
7. Justerad taxa gäller från 2020-03-01

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller om det ska återremitteras. Han 
finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag
Nej- röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Benny Halldins 
förstahandsyrkande.

Omröstningsresultat 1
6 Ja röster, Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S).
Ärendet ska avgöras idag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 2
Ordförande ställer Magne Hallbergs m.fl. förslag mot Benny Halldins 
andrahandsyrkande och finner att Magne Hallbergs m.fl. förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs m.fl. förslag
Nej- röst för Benny Halldins förslag

Omröstningsresultat 2
5 Ja röster, Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP).
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S).
1 avstår, Martin Johansson (SD).
Med stöd av regler för ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen bifallit Magne 
Hallbergs m.fl. förslag.

Protokollsanteckning
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Sverigedemokraterna kan inte annat än föreslå en höjning av VA-avgiften. 
Skälet är att vi annars skulle lägga på nödvändiga kostnader på Tjörns 
skattekollektiv, dvs ännu högre. Förslaget innebär att även fritidsboende 
på Tjörns VA-kollektiv får ta sin del av kostnadsökningen. Utredning bör 
även göras i taxa/avgiftssystemet hur processindustrin ska betala sin VA-
förbrukning, tillika campingplatser och båthamnar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Återremitterat ärende: Taxa för utebliven avbokning av 
specialtransport (taxi)

2019/238

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte införa taxa på icke 
avbokade specialtransporter.

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-23 § 59, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att vid utebliven avbokning av specialtransport (taxi) 
faktureras vårdnadshavare 500 kronor/utebliven avbokning. 

Tjörns kommun har elever som har rätt till specialtransport (taxi) till och från 
grundskola samt gymnasium. Dessa transporter är schemalagda och vid sjukdom 
eller av annan anledning specialtransporten inte ska nyttjas, måste vårdnadshavaren 
avboka taxin en timma innan hämtning. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-11-14 § 258 att återremittera ärendet för att 
klargöra följande fyra punkter:

1. Gällande avtal med Västtrafik
Avtal mellan Västtrafik AB och Tjörns kommun angående upphandling av 
anropsstyrd trafik tecknades den 6 oktober 2003. Avtalet gällde fram till 30 april 
2009, men förlängs med tre år i sänder då ingen av parterna sagt upp avtalet. 

Den treårsperiod som nu är påbörjad gäller således fram till 30 april 2021. 

Upphandlad leverantör för tjänsten är Samres/Fasta resor.

2. Ekonomiska konsekvenser för kommun och enskild
De elever som beviljats specialtransport har olika långa resor, men snittkostnaden 
för en ej avbokad resa är 270,42 kr.

Kostnaden för resor som inte avbokas i tid har ökat med 12,4% från 2018 till 2019. 
År 2018 uppgick kostnaden totalt till 69 140 kr. År 2019 uppskattas kostnaden bli 
78 963 kr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nedan syns en uppställning av hur antalet ej avbokade är fördelade mellan de elever 
som beviljats specialtransport 2018 – 2019.

Antal ej avbokade 
resor/ år

Antal elever 2018 Antal elever 2019

1-4 resor/ år 24 28

5-9 resor/ år 15 13

10- 15 resor/ år 5 5

16- 20  resor/ år 3 1

20-25 resor/ år 1 2

3. Aktuella målgrupper samt antal
Under 2019 har förvaltningen beviljat specialtransport (taxi) till 51 elever. 2018 var 
antalet elever 49. Målgrupper är elever från grundskola (särskilda 
undervisningsgrupper), särskola, gymnasium och särgymnasium. Det kan från tid 
till annan även beviljas till elever med tidsbegränsade behov, såsom vid operation.

4. Förutsättningar att driva specialtransporter i egen regi
Förvaltningen saknar i dagsläget både resurser och förutsättningar att driva 
beställning och utförande av specialtransporter i egen regi.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 9 den 23 januari 2020
Barn- och utbildningsnämnden, § 109 den 19 december 2019
Kommunfullmäktige, § 258 den 14 november 2019 (återremiss)
Kommunstyrelsen, § 185 den 31 oktober 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 193 den 17 oktober 2019
Barn- och utbildningsnämnden, § 59 den 23 maj 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-12-09
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10
Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningsförvaltningen 2019-05-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Återremitterat ärende: Antagande av allmän stadga för 
kommunstyrelsen och nämnder

2019/370

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, 
daterat 2019-11-12. Stadgan träder i kraft 2020-03-01.

2. Samtliga tidigare antagna stadgor för nu verksamma nämnder upphör att gälla 
2020-02-29.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Kommunkansliet har tillsammans med representanter från övriga förvaltningar 
arbetat fram förslag till dels förslag till nya reglementen dels ett gemensamt 
reglemente för alla nämnder inklusive kommunstyrelsen, benämnt Allmän stadga 
för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun.

Förslaget innebär att tidigare arbetsformer m.m. (reglerades i respektive nämnds 
stadga och i kommunstyrelsens reglemente) som i huvudsak är gemensamma 
lämpligen bör hanteras i ett gemensamt dokument. Med detta kommer båda 
fullmäktige och nämnderna förhoppningsvis uppnå:
 en bättre översyn av de gemensamma reglerna,
 effektivisering av framtida ändringar då bara en ändring behöver göras,
 respektive reglemente blir tydligare och kan framhålla de verksamhetsområden 

som särskiljer nämnderna/styrelsen,
 förenkling att vara förtroendevald med uppdrag i flera nämnder samtidigt.

Stadgan bygger på de gemensamma bestämmelserna i SKL:s vägledning för 
reglementen för styrelse och nämnder utgiven mars 2019 tillsammans med de lokala 
bestämmelser som används i Tjörns kommun. Det har även gjorts övrig 
omvärldsbevakning och vikt har lagts vid att renodla fullmäktiges styrande 
dokument så att bestämmelser endast förekommer i ett dokument. För en detaljerad 
redovisning av hänvisningar och förklaringar se, till tjänsteutlåtandet, bifogad 
handling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stadgan innehåller bestämmelser om
 Organisation inom verksamhetsområdet
 Personalansvaret
 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
 Samråd
 Ekonomisk förvaltning
 Processbehörighet
 Remisser och yttranden
 Diarium och arkiv
 Behandling av personuppgifter
 Information
 Kris, beredskap och säkerhet
 Mandattider
 Avsägelse av uppdrag
 Ersättares tjänstgöring
 Ersättares särskilda rättigheter vid sammanträde
 Jäv och växeltjänstgöring
 Ordförande
 Presidium
 Ersättare för ordföranden
 Utskott
 Kommunalråd
 Tid för sammanträden
 Kallelse
 Närvarorätt
 Deltagande i sammanträde
 Upprop
 Yrkanden
 Deltagande i beslut
 Omröstning
 Justering av protokoll
 Reservation
 Offentliga nämndsammanträden
 Undertecknande av handlingar
 Delgivningsmottagare

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 12 den 23 januari 2020
Kommunstyrelsen, § 7 den 9 januari 2019 (återremiss)
Kommunfullmäktige, § 300 den 12 december 2019 (återremiss)
Kommunstyrelsen, § 216 den 28 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 223 den 14 november 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-12
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, förslag 2019-
11-12
Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, med 
kommentarer
Socialdemokraternas förslag utdelat på KS 9/1
Promemoria – yrkande avseende presidium, utskott och kommunalråd

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag med ändringen att stadgan träder i kraft 2020-03-01 och de tidigare upphör att 
gälla 2020-02-29.

Rosalie Sanyang (S) yrkar att 

§ 30 andra stycket, andra meningen, ändras från:

Till andre vice ordförande utses en ledamot i nämnden som 
företräder ett parti som inte ingår i den samverkande politiska 
majoriteten i fullmäktige.

till:

Till andre vice ordförande utses lämpligen en ledamot i 
nämnden som företräder den största partigruppen, som inte 
ingår i den samverkande majoriteten i fullmäktige.

§ 32 andra stycket första meningen ändras från:

En nämnd ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter 
utse en ordförande och en eller två vice ordförande.

till:

En nämnd ska vid val av utskott välja ett presidium, lämpligen 
sammanfallande med kommunfullmäktiges val av respektive 
nämnds/styrelses presidium.

§ 33  första stycket ändras från:

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige 
bland styrelsens ledamöter en ordförande, tillika 
kommunalråd, (majoritetsföreträdare) och ett kommunalråd 
(minoritetsföreträdare)

till:

Sedan val av kommunstyrelse skett utser Kommunfullmäktige 
bland styrelsens ledamöter en ordförande tillika kommunalråd 
(Majoritetsföreträdare). Fullmäktige väljer också ett 
oppositionsråd (minoritetsföreträdare), lämpligen som inte 
ingår i den samverkande politiska majoriteten i fullmäktige.

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs förslag
Nej- röst för Rosalie Sanyangs förslag

Omröstningsresultat
6 Ja röster, Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S).
Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Återremitterat ärende: Antagande av ny arbetsmiljöpolicy

2019/73

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad 
arbetsmiljöpolicy för Tjörns kommun.

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

Sammanfattning
Enligt arbetsmiljölagen ska varje arbetsgivare ha en arbetsmiljöpolicy. 

Med anledning av revisorernas synpunkter har personalavdelningen uppdaterat nu 
gällande arbetsmiljöpolicy.

Den nu uppdaterade arbetsmiljöpolicyn har inledningsvis betonat vilket 
förhållningssätt som ska prägla kommunen och dess bolag, därefter 
ansvarsfördelning och uppföljning. Delegations ordning har tagits bort efter 
synpunkter och hänvisning i texten att delegationsordningen finns tillgänglig i 
Hypergene. Under rubriken Målsättning har under den 8.e punkten ordet 
”arbetsmiljöansvar” bytts ut till ”skyldighet”

Efter att aktuell remissrunda bland nämnderna har personalavdelningen beaktat de 
synpunkter som inkommit. Det innebär att de kommunala bolagens roll tydliggörs. 
Styrelsen/nämndernas ansvar för arbetsmiljön finns hänvisning till SAM i 
Hypergene. 

Rubriken på dokumentet har med anledning av den senaste ändringen fått rubriken: 
Arbetsmiljöpolicy. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 8 den 23 januari 2020
Kommunfullmäktige, § 307 den 12 december 2019 (återremiss)
Kommunstyrelsen, § 209 den 28 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 226 den 14 november 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 49 den 21 februari 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-13
Reviderad arbetsmiljöpolicy,
Remissvar från samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
återlämnande och kreditering av inköpt bronsstaty

2019/136

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om återlämnande och kreditering av 
inköpt bronsstaty. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att den staty 
som inköptes i oktober 2018 för 470 000 kronor skall återlämnas samt att 
köpesumman krediteras av säljaren.
2. Att kommunstyrelsen tillser att berörd nämnd genomför vad fullmäktige beslutat 
i fråga om att återlämna samt att få ovan nämnda staty krediterad.
3. Att kommunstyrelsen senast på kommunfullmäktiges sammanträde i maj-2019 
redovisar återlämnandet.”

Förvaltningens kommentar
Statyn köptes in 2018 och kan inte återlämnas då det vid köpets ingående inte 
civilrättsligt avtalats om hävande eller återgående av köpet. Tjörns kommun har inte 
heller grund enligt köplagen att häva köpet. Tjörns kommun har inte rättslig grund 
att kräva av säljaren att köpesumman krediteras.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 4 den 23 januari 2020
Kommunfullmäktige, § 266 den 14 november 2019 (återremiss)
Kommunstyrelsen, § 190 den 31 oktober 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 199 den 17 oktober 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-10-10,
Motion från Gert Kjellberg (TP) om återlämnande och kreditering av inköpt 
bronsstaty.

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

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag 
väljs.
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§39

Svar på motion om att även Gert Kjellberg (TP) ska få väcka 
motioner i fullmäktige

2019/422

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2019-12-12/§328 att motionen får 
väckas.

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

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att även Gert Kjellberg (TP) ska få 
väcka motioner i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 
att motionen får väckas. Motionens intentioner anses därmed vara uppfyllda, varpå 
förvaltningen föreslår att motionen är besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges arbetsordning reglera 
handläggningen av motioner, interpellationer och frågor. I samband med 
revideringen av arbetsordningen görs en översyn av hur och när motioner väcks, för 
att tydliggöra processen.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6 den 23 januari 2020
Kommunfullmäktige, § 328 den 12 december 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-08
Motion den 5 december 2019.

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

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) m.fl. förslag 
väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) m.fl. förslag
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag
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Omröstningsresultat
6 Ja röster, Lars Carlsson (M), Niklas Emilsson (L), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Benny Halldin (S).
Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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§40

Antagande av Tobakpolicy

2019/403

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna tobakspolicyn och 
uppmanar samtliga nämnder att använda den.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet påverkar barn positivt

Sammanfattning
Tjörns kommun värnar om sina medarbetares och förtroendevaldas hälsa och vill 
därmed införa en policy gällande tobaksnyttjande under deras arbetstid. 
Förtroendevaldas arbetstid syftas till den tid de är arvoderade.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 7 den 23 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 274 den 12 december 2019 (återremiss)

Samverkan
CSG 2019-11-13

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-19
Förslag till Tobakspolicy reviderad med stödplan för tobaksavvänjning

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:45 och återupptas kl. 16:49.

Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) yrkar att meningen ”Snus bör inte användas i vård, brukare och 
elevnära situationer” ska utgå ur Tobakspolicyn.

Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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§41

Upphävande och översyn av styrdokument Handlingsplan för konst i 
offentlig miljö

2019/436

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva styrdokumentet 
Handlingsplan för konst i offentlig miljö.

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

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har vid möte 2019-12-16 beslutat att be 
kommunfullmäktige upphäva styrdokumentet Handlingsplan för konst i offentlig 
miljö.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 10 den 23 januari 2020
Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-16 § 110
Kommunfullmäktige 2010-05-20 § 70

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15
Styrdokumentet Handlingsplan för konst i offentlig miljö
Beslut kultur- och fritidsnämnden, 2019-12-16 § 110

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

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Fördelning av budget 2020 avseende politikerkostnader

2019/430

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelningen 
av budget 2020 avseende politikerkostnader.

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för politikerkostnader om 9 
Mkr, där revisionen tilldelats 1,02 Mkr. Arvodesberedningen har utifrån det 
framtagit förslag till fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen 
för vidare hantering.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 11 den 23 januari 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15
Fördelning av budget 2020 avseende politikerkostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag.
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§43

Utvärdering av investeringspolicy i Tjörns kommun

2016/332

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. notera utvärderingen av kommunens investeringspolicy.

2. en ny investeringspolicy tas fram under året.

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

Sammanfattning
En utvärdering av kommunens investeringspolicy har genomförts genom intervjuer 
och workshops med tjänstepersoner och politiker. 

Det som framkommit i utvärderingen är bland annat behovet av en större tydlighet 
kring tillämpningen av policyn och att en tydlig processbeskrivning behöver tas 
fram. Andra synpunkter som framkommit är behovet av ett bättre beslutsunderlag 
där kostnadsbesparingar och effektiviseringar vid investeringar tas fram och 
tydliggörs, för investeringar av viss karaktär behöver även alternativa lösningar 
finnas med i beslutsunderlaget. Ett större fokus att hitta extern finansiering behövs. 
Investeringspolicyn behöver också hänga ihop med andra närliggande processer 
som exempelvis lokalförsörjningsprocessen. Större investeringsprojekt behöver 
delas upp i en projekteringsfas och en genomförandefas. En större precision behövs 
vid budgetering samt rutiner behöver tas fram för att klara kommunfullmäktiges 
beslut avseende den totala investeringsvolymen. Budgetavvikelser behöver även 
fortsättningsvis avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott vid 
månadsuppföljningar och delårsbokslut.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 13 den 23 januari 2020
Kommunfullmäktiges beslut den 2017-01-26 § 26

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15
Policy för investeringshantering i Tjörns kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag.
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§44

Bordlagt ärende: Val av ersättare i Rådet för hälsa och hållbar 
utveckling

2020/15

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte välja någon som ersättare i Rådet för hälsa och 
hållbar utveckling.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att välja en ersättare i Rådet för hälsa och hållbar utveckling.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 14 den 9 januari 2020 (bordläggning)
Kommunstyrelsen, § 228 den 28 november 2019 (bordläggning)
Kommunstyrelsen, § 194 den 31 oktober 2019 (bordläggning)

Förslag till beslut på sammanträdet
Socialdemokraterna meddelar att de inte nominerar någon som ersättare. Inga övriga 
nomineringar görs.

Beslutet skickas till
Rådet för hälsa och hållbar utveckling
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§45

Val av andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/15

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte välja en andre vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att välja en andre vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Förslag till beslut på sammanträdet
Socialdemokraterna meddelar att de inte nominerar någon som ersättare. Inga övriga 
nomineringar görs.

Beslutet skickas till
Arvodesberedningen
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§46

Återrapportering avseende Svar på revisionsrapport: 
Grundläggande granskning 2018

2019/112

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering avseende svar på 
revisionsrapport, grundläggande granskning 2018.

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

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört 
en grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2018. Syftet med 
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed. EY:s bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en 
sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning men att det finns behov av att 
stärka arbetet med att säkerställa relevanta och mätbara mål samt koppling mellan 
mål och resurser. Det är även EY:s bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering då förbättringar kan göras 
kopplat till ekonomiska prognoser samt analys och bedömning av måluppfyllelse. 
När det gäller internkontrollen är det EY:s bedömning att kommunstyrelsen i 
huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll men att det finns 
utvecklingsmöjligheter gällande arbetet med riskanalys.

 I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och 
nämnderna. Kommunstyrelsen har svarat revisionen att man avser att beakta 
revisionens rekommendationer.

Rekommendationerna var följande:

- Säkerställa relevanta och mätbara mål samt tydlig koppling mellan mål och 
resurser.

- Stärka arbetet med analys av aktiviteter och måluppfyllelse

- Tillse att det upprättas kommunövergripande rutiner för arbetet med 
bedömning av måluppfyllelse och ekonomiska prognoser.

- Tillse att arbetet med riskanalys stärks

I stort är samtliga rekommendationer genomförda eller pågår, undantaget är rutiner 
för ekonomiska prognoser.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 14 den 23 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 281 den 12 december 2019 (bordläggning)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-05
Grundläggande granskning 2018
Missiv Grundläggande granskning 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag.
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§47

Svar på revisionsrapport, "Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen"

2019/336

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på svar på revisionsrapport 
”Granskning av lokalförsörjningsprocessen” och översända till den kommunala 
revisionen.

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

Sammanfattning
E&Y har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
lokalförsörjningsprocess. Syftet är att bedöma om Kommunstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Granskningen visar att den 
dokumenterade lokalförsörjningsprocessen som är från 2014 i vissa delar behöver 
revideras. De tillfrågade upplever att roller och ansvar är otydligt. Rutiner och 
beskrivning av samverkan saknas. Det saknas en lokalbehovsanalys för kommunen 
samt dokumentation om hur lokalförsörjningsprocessen beaktas i 
investeringsbudget. Sammantaget anser E&Y att Kommunstyrelsen inte säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess.

E&Y lämnar en rad rekommendationer för Kommunstyrelsen att ta ställning till.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 15 den 23 januari 2020
Kommunfullmäktige, § 247 den 17 oktober 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-13
Revisionsrapport ”Granskning av lokalförsörjningsprocessen”
Missiv Granskning av lokalförsörjningsprocessen

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

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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§48

Svar på remiss: Förslag till Handlingsplan suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025

2019/359

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Tjörns kommun ställer sig bakom länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025 med en önskan om att samverkan på lokal nivå 
mellan kommun och region förtydligas.

2. Kommunstyrelsen vill betona vikten av att närstående inkluderas och vill därför 
lägga till ordet närstående till rubriken för området "Höjd kunskapsnivå och 
insatser till särskilt sårbara grupper”.

Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats och bedöms ha en direkt påverkan på barn då vi ser 
en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga och därmed en förhöjd risk för 
suicidala tankar och suicidförsök. Barn påverkas även om deras föräldrar är 
suicidala och försöker eller lyckas ta sitt liv. En länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention är ett medel för att förebygga psykisk ohälsa och därmed även 
suicid.

Sammanfattning
I Västra Götaland inträffar cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis 2000 
suicidförsök. I den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020  
finns mål om nollvision om suicid där en av indikatorerna och aktiviteterna för 
uppföljning är att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 

Förslag till ” Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2020 – 2025” ska 
utgöra en gemensam grund för Västra Götalandsregionen och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner. 

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet 
suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra 
aktörer kan inkluderas. I handlingsplanen konkretiseras sex aktiviteter: 

• Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer. 
• Höjd kunskapsnivå och insatser till särskilt sårbara grupper. 
• Prioritera suicidprevention på ledningsnivå.
• Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer. 
• Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap. 
• Lära av händelseanalyser vid suicid. 
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I dialog med kommunens förvaltningar är bedömningen att förslag till 
handlingsplan ska integreras i ordinarie verksamhet genom upparbetade 
samverkansstrukturer som folkhälsoavtal, SIMBA, Samordningsförbundet Älv & 
Kust, SOS gruppen och riskhanteringsgruppen och att framtagandet av en lokal 
handlingsplan ska involvera dessa parter. Utöver dessa parter är det nödvändigt att 
samhällsbyggnadsförvaltningen blir involverade i arbetet genom de 
samverkansgrupper som finns såsom PLEX och upparbetad samverkan med 
Trafikverket. Detta för att även jobba med suicidprevention i den fysiska miljön. 
Kommunen har även genom olika samverkansgrupper kontinuerlig dialog med 
civilsamhället och dessa bör även involveras i arbetet. 

Tjörn kommun anser dock att handlingsplanen är lite motstridig på det sättet att den 
å ena sidan förutsätter att kommunerna och regionerna utgör ett gemensamt arbete å 
andra sidan så återger inte bilderna det förhållningssättet (se sid. 4). Tjörns kommun 
ser risker i att det suicidpreventiva arbetet då inte hålls ihop. Samverkan på lokal 
nivå mellan kommun och region bör därmed förtydligas. 

Ur ett folkhälsoperspektiv önskar Tjörns kommun även att kunskapshöjande 
insatser ska göras på en universell nivå oavsett ökad risk för ohälsa, inte enbart 
riktat till riskgrupper.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 16 den 23 januari 2020

Länsgemensam styrgrupp för psykisk hälsa ställde sig för sin del bakom 
handlingsplanen för suicidprevention 2019-10-09. 

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslag till handlingsplan 
sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 
kommuner samt berörda intresseorganisationer

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-06
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025
Missiv - Remiss Handlingsplan suicidprevention

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Emilsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
kommunstyrelsen vill betona vikten av att närstående inkluderas och vill därför lägga 
till ordet närstående till rubriken för området "Höjd kunskapsnivå och insatser till 
särskilt sårbara grupper”.

Martin Johansson (SD) och Rosalie Sanyang (S) tillstyrker Niklas Emilssons (L) 
yrkande.

Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
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§49

Förfrågan om er kommuns medverkan i Säker digital 
kommunikation (SDK)

2019/429

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns kommun ska teckna avsiktsförklaring med 
Inera för projektet Säker digital kommunikation. 

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

Sammanfattning
Inera har bjudit in landets kommuner att stödja projektet Säker digital 
kommunikation (SDK) och dess kommande förvaltning. Detta innebär för Tjörns 
kommun att genom att teckna avsiktsförklaringen täcka den medfinansiering som 
behövs föra att driva projektet vidare från år 2020 och framåt. För Tjörns kommun 
skulle den årliga kostnaden vara cirka 18 000 kronor per år.

Med SDK får anslutna organisationer förutsättningar för att dela känslig 
ostrukturerad information med andra organisationer på ett säkert och effektivt sätt. 
Man slipper kostnader och ledtider för att skicka brev, fax och samtal för att 
kontrollera att informationen verkligen kommit fram och höjer rättssäkerheten för 
våra medborgare. Man möjliggör även en helt digital process som gör att 
informationen inte behöver skrivas ut i ena änden och scannas in i den andra. SDK 
är en enhetlig lösning för regioner, kommuner och myndigheterna.

Vi bedömer att ett system som SDK kommer ge möjligheten till effektiviseringar 
och en säkrare hantering av känsliga uppgifter. SDK är ett naturligt steg vidare i 
kommunens digitaliseringsarbete.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 17 den 23 januari 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15
Bilaga Säker digital kommunikation Tjörns kommun
Ny Avsiktsforklaring Saker digital kommunikation 2020
Bilaga Avsedd användning för Säker digital kommunikation

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

Beslutet skickas till
Inera (enligt instruktioner blankett avsiktsförklaring)
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§50

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

2020/2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Stiftelsen Säbygården utbetala 43 000 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 43 000 kronor.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 18 den 23 januari 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-10
Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen Greta och Per Nilssons 
minnesfond, 2020-01-07.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag.
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§51

Hantering av merkostnader för overheadkostnader 2019 SBRF

2020/16

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att tillskjuta 310 tkr till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund för att täcka merkostnader för ökade overheadkostnader 
2019.

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

Sammanfattning
Under 2019 har Södra Räddningstjänstförbundet haft merkostnader för ökade 
overheadkostnader på 930 tkr. 

Merkostnaderna består av ökning av HR resurs med 25%, revisionskostnader som 
inte var med i den ursprungliga budgeten, samt ökade kostnader för Soltak. Dessa 
kostnader var svåra att uppskatta vid bildandet av förbundet. 

Merkostnaderna avseende overheadkostnaderna delas lika mellan 
medlemskommunerna vilket betyder för Tjörns kommun 310 tkr.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 21 den 23 januari 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-16

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

Beslutet skickas till
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Ekonomiavdelning
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§52

Redovisning av delegeringsbeslut

2020/5

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
Avtal kring samverkan Fysisk Aktivitet/FaR 2020-2022
Avropsavtal avseende bevaknings- och larmcentraltjänster
Avtal avseende tryckeritjänster
Yttrande till polismyndigheten över ansökan om tillstånd gällande tävlingar och 
träningar i folkrace, rally, rallycross och crosscart.
Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
Kontrakt rörande sakkunniga till lekmannarevisorer

Mark- och exploateringschef
Begäran om villkorsändring för bostadsarrende på del av fastigheten Klädesholmen
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Rönnäng
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Skår
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Stordal
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Klövedals Bö
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Koholmen
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Hövik

Utskottsprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23
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§53

Anmälan av bolagsprotokoll

2020/6

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 2019-12-16.
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§54

Kommunchefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar om aktuella frågor från förvaltningen, 
idag bland annat om:
 Bokslutsdialog.
 Totalförsvarsövning.
 Tillgänglighetsanpassning av kommunens webbplats tjorn.se.
 Framtidens vårdinformationssystem.
 KUSTO om Bohusbanan.
 VA-möte mellan Kungälv, Stenungssund och Tjörn.
 Ny kommunjurist på plats i mars.
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