
TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    
Sammanträdesdatum  2019-03-07

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 – 19:38

Utses att justera Rosalie Sanyang (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 

Paragrafer 42-56, 58-62

Underskrifter Sekreterare _____________________________________________________________
Johan Nilsson

Ordförande _____________________________________________________________
Martin Johansen (L) 

Justerare _____________________________________________________________
Rosalie Sanyang (S)  

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-03-07

Anslaget sätts upp 2019-03-12

Anslaget tas ner 2019-04-03

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift ____________________________________________________________
Johan Nilsson
Utdragsbestyrkande

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L)
Lars Carlsson (M)
Bo Bertelsen (M), §§ 43 – 54, 56 – 62 
Rolf Persson (KD)
George Strömbom (C), § 42
Tanja Siladji Dahne (MP)
Benny Andersson (S), ej § 48
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S), § 48
Gert Kjellberg (TP)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Magnus Gullbrandsson (TP), § 55
Björn Möller (-) fd (M)
Martin Johansson (SD)

Övriga närvarande Erling Ahlsin (V), §§ 42, 58
Benny Halldin (S)
 

Ann-Britt Svedberg, kommunchef, ej § 53
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Johan Lindén, ekonomichef § 49
Sara Alfredsson, personalchef § 42
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Fördelning av budget 2019 avseende politikerkostnader
- Revidering av fasta arvoden för bolagsstyrelser inom Tjörns kommun

Utgår:

- Återremitterat ärende: Gemensam fordonsadministration
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Svar på motion från Maud Hultberg (S) om införande av filter mot 
pornografiskt innehåll på skolornas nätverk

2018/462

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Notera informationen om pågående arbete på IT-avdelningen.

2. Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Maud Hultberg (S) har ställt en motion om att Tjörns kommun bör införa filter på 
skolornas nätverk för att stoppa websidor med pornografiskt innehåll.

Motionens innehåll

”Bakgrund: 
Många av kommunernas skolor erbjuder läsplattor, datorer och öppet nätverk för 
eleverna. Det innebär otroliga möjligheter i lärandet. Det innebär tyvärr också att 
eleverna bara är en knappsökning bort från att se våld och pornografi och även att 
utsätta andra elever för detta. En amerikansk undersökning visar att 
genomsnittsåldern för pojkar att börja att titta på porr är 11 år. Enligt upprop # 
porrfri barndom innehåller omkring 90 % av nätporren i dag verbala och fysiska 
aggressioner som slag, stryptag och ”gagging” samt sexistiskt språk gentemot 
flickor och kvinnor. Porrfilter är inte vattentäta, men genom att införa filter visar 
kommunen och vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende som är 
acceptabelt och inte. Att utsättas för pornografi under sin skoltid kan betraktas som 
ett arbetsmiljöproblem för barn och ungdomar. Att införa filter mot pornografiska 
sidor är dock inte mer kontroversiellt än att många arbetsplatser (med enbart vuxna 
medarbetare) har det.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på:

- Att Tjörns kommun inför Porrfilter på kommunens skolor och förskolor som tar 
bort tillgången till pornografiska sidor”

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 27 den 21 februari 2019,
Kommunfullmäktige, § 168 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2019,
Motion den 26 oktober 2018.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Björn Möller (-) fd (M), Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 4 2018

2019/68

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

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

Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 4 2018 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS.

Kommunen hade 4 ej verkställda beslut att rapportera. 1 gällde kontaktfamilj, 
beslutsdatum 2018-04-05, 1 gällde boendestöd, beslutsdatum 2018-07-29, och 2 
gällde permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, beslutsdatum 2018-
09-21 samt 2018-09-24.

Fördelning över kön: 3 kvinna, 1 man.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 28 den 21 februari 2019,
Socialnämnden, § 11 den 30 januari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansson (SD), Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår 
att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§45

Revidering av reglementet för Pensionärsrådet

2019/91

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet.

2. Reglementet gäller från och med 2019-03-01.

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 beslutade den 17 maj 2018 (KF § 75) att 
samhällsbyggnadsnämnden inrättas och att nämndens ansvarsområden överflyttas 
från kommunstyrelsen. 

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut behöver reglementet för 
pensionärsrådet revideras. Förslag till reviderat reglemente har upprättats för 
antagande av fullmäktige.

Revideringen innebär att under rubrikerna ”Syfte” och ”Rådets sammansättning” 
har ”kommunstyrelsen” ersatts med ”samhällsbyggnadsnämnden”.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 29 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2019,
Förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut.
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§46

Revidering av reglementet för Rådet för funktionshinder

2019/90

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor.

2. Det reviderade reglementet gäller från och med 2019-03-01.

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 beslutade den 17 maj 2018 (KF § 75) att 
samhällsbyggnadsnämnden inrättas och att nämndens ansvarsområden överflyttas 
från kommunstyrelsen. 

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut behöver reglementet för rådet 
för funktionshinderfrågor revideras. Förslag till reviderat reglemente har upprättats 
för antagande av fullmäktige.

Revideringen innebär att under rubrikerna ”Syfte” och ”Rådets sammansättning” 
har ”kommunstyrelsen” ersatts med ”samhällsbyggnadsnämnden”.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 30 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2019,
Förslag till reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut.
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§47

Återremitterat ärende: Direktanvisning av del av Rönnäng 1:539, 
Getryggen

2011/412

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Direktanvisa del av fastigheten Rönnäng 1:539, ungefärligt område markerat A 
på bilaga 5, ca 1,8 ha, till Lilla Getryggens Marina AB, i enlighet med föreslaget 
markanvisningsavtal. 

2. Kommunchefen ges delegation att underteckna föreslaget markanvisningsavtal.

3. Kommunstyrelsens tidigare förslag till beslut 2018-09-06 § 129 återkallas.

Reservation
Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.

Barnkonventionen
Förvaltningen gör bedömningen att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller 
på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
År 2011 lämnade Lilla Getryggens Marina AB (exploatören) in en intresseanmälan 
om att köpa mark/vatten av Tjörns kommun (bilaga 2). Det aktuella området uppgår 
till ca 1,8 ha bestående till största delen av vatten samt en mindre del berg. Området 
är i gällande detaljplan, i den del som avser vatten, utlagt som skyddsvärt 
vattenområde och i den del som berör berg, utlagt som allmän plats natur. 
Exploatören har för avsikt att pröva möjligheten att genom ändring av detaljplanen 
kunna exploatera området till hamnverksamhet för småbåtar. 

Den 10 oktober 2012 gav samhällsbyggnadsnämnden starttillstånd för planarbete 
omfattande bland annat det område som exploatören önskar förvärva. Arbetet med 
detaljplanen pausades under 2013 i väntan på framtagande av underlag för 
planering av småbåtshamnar på Tjörn. Detta stod klart sommaren 2014 varpå 
detaljplanearbetet återupptogs. I det återupptagna detaljplanearbetet har flertalet 
utredningar genomförts. Det planeras att samrådsförfarande ska genomföras sista 
kvartalet 2018 varvid allmänhet och sakägare inbjuds att delta. 

Fullmäktige beslutade 20 oktober 2016 att genomföra försäljning till ett pris om 20 
kr/kvadratmeter. Beslutet upphävdes av förvaltningsrätten 2017-03-03 som ansåg 
att beslutet innebar att kommunen lämnat ett individuellt riktat stöd i strid med 2 
kap 8 § kommunallagen (1991:900). En ny värdering har därefter genomförts varpå 
ärendet behandlas på nytt. 
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Kommunfullmäktige har att avgöra om kommunen ska sälja del av fastigheten samt 
till vilket pris.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 129 den 6 september 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 132 den 14 juni 2018,
Kommunstyrelsen, § 105, den 17 maj 2018,
Kommunfullmäktige, § 178 den 20 oktober 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 25 februari 2019,
Värdeutlåtande avseende Rönnäng 1:539, 2018-03-14,
Intresseanmälan köp av mark från Lilla Getryggens Marina AB, 2011-10-25,
Tjänsteutlåtande återuppstart av arbetet med detaljplan för marina, bostäder och 
verksamheter norr om Stansvik Aröd detaljplan Rönnäng 1:65 m. fl, 2014-06-12,
Översiktskarta,
Kartskiss,
Utdrag ur Översiktsplan 2013, karta,
Utdrag ur Översiktsplan 2013, förklaring,
Förslag till markanvisningsavtal.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förvaltningens förslag till 
beslut.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förvaltningens förslag 
till beslut och förorda ett arrende för området.

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Benny Anderssons 
(S) förslag.

Beslutsgång 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och Martin 
Johanssons (SD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (SD) förslag blir 
huvudförslag. Motförslag ska utses.

Beslutsgång 2
Ordförande ställer Benny Anderssons (S) förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag. 
Benny Anderssons förslag väljs till motförslag.
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Beslutsgång 3
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (SD) huvudförslag mot 
Benny Anderssons (S) motförslag. Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (SD) 
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (SD) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.

Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson 
(KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).

Bo Bertelsens (M) och Martin Johanssons (SD) förslag väljs.

Skriftlig reservation
Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M) reserverar sig 
enligt:

”Då inget nytt framkommit som i ärendet som förordar försäljning före arrende väljer
socialdemokraterna att yrka avslag på ärende angående försäljning av vattenområde
inom vattenområde Rönnäng 1:539.

Detta är enligt socialdemokraternas generella hållning angående försäljning av mark 
och vattenområden av kommunens tillgångar. Tjörns kommuns politiska majoritet
har de senaste åren ivrigt verkat för privatisering av unika värden av mark och vatten
i våra samhällen. Det är enligt vårt sätt att tolka ärendet som att överföra allmänna 
tillgångar till privata intressen vilket vi starkt ifrågasätter.

Socialdemokraterna har tidigare gjort undantag då det visat att det varit av allmänt 
intresse med försäljning av kommunal mark för samhällsutveckling. Som exempel
kan nämnas försäljning av mark till Akvarellmuséet för förverkligande av allmänna
intressen. Allmänna intressen har ej kunnat påvisas av sökt område för försäljning. 
Därav är socialdemokraternas generella hållning att endast förorda tillgång av mark 
och vatten i våra samhällen i arrendeform. Sökande har ej kunnat påvisa grund för 
köp före arrende av det berörda vattenområdet. Om den tänkta planen ingått i ett
större sammanhang där man kunnat påvisa ett sammanhang för bygden med tex
centrumbildning av handel, marina mm, hade vi kunnat ompröva vår generella 
hållning till försäljning.

Det är grunden till vårt yrkande och samtidigt vår reservation till försäljning av 
nämnda vattenområde.”
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§48

Utlåtande till den kommunala revisionen avseende anmälan om jäv 
för ledamot i kommunstyrelsen

2019/113

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att upprätta svar till den 
kommunala revisionen där det framgår att ärendet inte bör behandlas av 
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har mottagit en anmälan avseende jäv som gäller en 
ledamot i kommunstyrelsen. Revisonen har översänt frågan till kommunstyrelsen 
för att inkomma med ett utlåtande.

Beslutsunderlag
Skrivelse från den kommunala revisionen den 26 februari 2019.

Jäv
Benny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska delegera till 
kommunchefen att upprätta svar till den kommunala revisionen där det framgår att 
ärendet inte bör behandlas av kommunstyrelsen.
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§49

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018

2019/95

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna kommunstyrelsens årsredovisning för 2018.

2. Godkänna vatten- och avloppsverksamhetens årsredovisning för 2018.

3. Godkänna avfallsverksamhetens årsredovisning för 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens årsredovisning 2018 innefattar kommunkansli, 
kommungemensam verksamhet samt sektor samhällsbyggnads verksamhet.

Kommunkansliet och de kommungemensamma verksamheterna redovisar totalt ett 
negativt resultat på -1,1 mkr. Sektor samhällsbyggnad redovisar ett negativt resultat 
på -1,5 mkr. Sammantaget är den negativa budgetavvikelsen för kommunstyrelsen 
inklusive nämnd och utskott drygt -2,6 mkr.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 31 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 februari 2019,
Kommunstyrelsens årsredovisning 2018,
Vatten- och avloppsverksamhetens årsredovisning 2018,
Avfallsverksamhetens årsredovisning 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§50

Uppföljning internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018

2018/86

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av intern kontroll 2018, samt 
att kompletterande redovisning avseende kontrollmomentet uppföljning av 
revisionsrapporter sker snarast möjligt.

Barnkonventionen
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn.

Sammanfattning
Arbetsutskottet tar del av uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2018. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra kvaliteten 
på internkontrollen och har i stort genomfört de förslag på rekommendationer som 
framkommit vid revisionens granskning samt de kontrollmoment som är beslutade i 
2018 års internkontrollplan.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 32 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2019,
Internkontrollplan 2018 avseende kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§51

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019

2019/96

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta plan för internkontroll 2019.

Barnkonventionen
Positiva konsekvenser för barn, då ett fokus under året kommer att vara att 
beskrivning av konsekvenser för barn säkerställs i de ärenden Kommunstyrelsen 
ansvarar för.

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen fastställa områden för
internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för 
den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna 
kontrollen samt att anta regler och anvisningar.

Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är
upptagna i internkontrollplanen kan också utföras, vilket också görs kontinuerligt.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 33 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 23 februari 2019,
Internkontrollplan 2019 avseende kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§52

Ansökan om friköp av mark på fastigheten Nötsäter 1:311, Tjörns 
kommun

2016/294

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå arrendatorernas önskan om att friköpa mark 
samt besluta att förvaltningens förslag till arrendeavtal står fast, med den skillnaden 
att arrendetaxorna uppdateras till 2019 års arrendenivå.

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
Vid intern överlåtelse av arrendeobjektet så kan kommunen skriva om 
arrendatorernas arrendeavtal med uppdaterade arrendevillkor, samt ändra 
arrendataxan till dagens nivå, enligt av kommunstyrelsen antagna taxor. 

Arrendatorerna har erbjudits ett nytt arrendeavtal, men anser att deras ställning i 
arrendeavtalet försvagas och frågar därför efter avsteg i följande punkter: 

1. Avtalslängden är betydligt kortare än vad som tidigare erhållits och vill ha 
samma avtalslängd som tidigare. 

2. Arrendatorerna anser sig tvingas arrendera mer mark som inte innefattats av 
tidigare avtal och vill endast arrendera enligt tidigare upplåtelse. 

3. Arrendatorerna vill ha möjlighet att upplåta ytor i magasinet till tredje part för 
bland annat förvaring eller hyra ut magasinet till slutna/privata sällskap för 
sammankomster.

4. Arrendatorerna vill ändra arvsklausulen i avtalet till att även omfatta personer 
under 18 år. 

5. Arrendatorerna vill kunna installera tekniska/vattenburna anordningar för att 
uppfylla krav och riktlinjer från bland annat brandmyndigheter, 
försäkringsbolag och andra myndigheter.

6. Kostnaden blir avsevärt mycket högre än vad de tidigare erhållit och vill ha en 
kompromiss enligt tidigare punkter.

Arrendatorerna anser vidare att de blir särbehandlade i sitt ärende mot övriga 
arrendatorer i kommunen. 

Arrendatorerna vill därför i första hand förvärva markområdet för upplåtelsen. 
Förvaltningen anser att en försäljning av markområdet inte är att föredra då 
fastighetsbildning troligtvis inte är möjligt på grund av strandskydd, stigande vatten 
och samt andra hinder genom lagstiftning och dels för att det skulle möjliggöra för 
mer utförsäljning av lägenhetsarrenden, då inget skäl för försäljning föreligger.  I 
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andra hand vill arrendatorerna ändra i arrendeavtalet enligt punkterna ovan. Punkt 
1, 3-5 är punkter som är standard enligt upprättad avtalsmall och förvaltningen har 
ingen delegation att ändra i avtalet enligt dessa punkter. Punkterna är inte heller 
något som förvaltningen har för avsikt att ändra och dessa punkter finns med i alla 
avtal för lägenhetsarrenden som tecknats avseende bodar och magasin. 

För punkt 2 anser förvaltningen att arrendeavtalet ska avse den mark som nyttjas av 
arrendatorerna och inte den mark som ingått i tidigare avtal. 

Att arrendatorerna har ett magasin på en egen ö är unikt, även för Tjörns kommun. 
Det finns endast enstaka magasin med liknande förutsättningar, bland annat på 
Korsholmen. Detta magasin bedrivs av en verksamhet och omfattar 
lägenhetsarrende. Andra magasin med liknande förutsättningar har ännu inte erhållit 
uppdaterade avtal, men detta avtal väntas bli vägledande för omskrivningen av 
dessa avtal. I övrigt stämmer avtalsförslaget överens med övriga av kommunen 
tecknade avtal avseende bodar och magasin.  Därför är inte arrendatorerna 
särbehandlade enligt punkt 6. 

Att avgiften enligt punkt 7 blir ca 270 % högre än vad de tidigare erhållit. Det beror 
dels på att det nyttjade markområdet som omfattas är mer än dubbelt så stort som 
tidigare arrende medgav. Endast magasinsbyggnaden motsvarar arrendeavgiften för 
tidigare arrende, med den nya sjöbodstaxan. Avgiften höjs från ca 14 000 till ca 
38 000 (2018 års siffror). 

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om förvaltningens 
förslag till avtal, med den skillnaden att ersättningen uppräknas till 2019 års siffror.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 34 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 januari 2019,
Bilaga 1 – Nuvarande avtal,
Bilaga 2 – Nyttjat område enligt arrendatorerna,
Bilaga 3 – Karta enligt avtalsförslag,
Bilaga 4 – Ortofoto för brygga,
Bilaga 5 – Avtalsförslag,
Bilaga 6 – Ansökan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansson (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
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§53

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) avseende 
styrelserepresentant i SOLTAK AB

2018/451

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Begäran om initiativärende avslås.

2. Tydliggöra att politiken har fullt förtroende för kommunchefen som 
styrelserepresentant i SOLTAK AB.

Reservation
Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon 
till justeringstillfället.

Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in ett initiativärende angående att kommunstyrelsen 
ska besluta att föreslå fullmäktige att besluta att kommunchef Ann-Britt Svedberg 
inte längre ska vara Tjörns kommuns representant i bolagsstyrelsen för SOLTAK 
AB. 

Ansvar i ett bolag gäller styrelsen som kollektiv. Ett ansvar för styrelsens ledamöter 
kan inträda om bolagsstämman inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet eller styrelsen 
inte har fullgjort sina skyldigheter när en kontrollbalansräkning ska göras, 
aktiebolagslagen 7 kap samt 25 kap. För att en enskild ledamot ensamt ska bli 
ansvarig krävs att det visas att denne genom brister i sina åtaganden uppsåtligen 
eller av oaktsamhet har skadat bolaget, aktiebolagslagen 29 kap. Det kan 
konstateras att för SOLTAK AB har revisorn inte lämnat någon oren 
revisionsberättelse. Inte heller har bolagsstämman beslutat att inte bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet. 

Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att initiativärendet avslås. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 35 den 21 februari 2019,
Kommunstyrelsen, § 178 den 1 november 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 31 januari 2019,
Initiativärende den 10 oktober 2018.
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Jäv
Ann-Britt Svedberg, kommunchef anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Rolf Persson (KD), Martin Johansson 
(SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Benny Andersson (S), Gert Kjellberg (TP), Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla initiativärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med fleras förslag 
väljs.
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§54

Fördelning av budget 2019 avseende politikerkostnader

2019/121

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelningen 
av budget 2019 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 Mkr. Arvodesberedningen har utifrån det framtagit 
förslag till fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för vidare 
hantering.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 mars 2019,
Fördelning av budget 2019 avseende politikerkostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla valberedningens 
förslag till beslut.
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§55

Återremitterat ärenden: Beslut om fortsatt arbete med Södra 
hamnen, del av Nötsäter 1:311

2015/579

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stoppa fortsatta arbetet med detaljplan Södra hamnen, 
del av Nötsäter 1:311 i avvaktan på att plankostnadsavtal upprättats med samtliga 
intressenter.

Reservation
Lars Carlsson (M), Martin Johansen (L), Rolf Persson (KD), Tanja Siladji Dahne 
(MP) reserverar sig skriftlig mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen.

Sammanfattning
Planens syfte är att skapa förutsättningar för att Södra hamnen ska bli en tydligare 
del av Skärhamn med inslag av bostäder och med fler typer av verksamheter, nya 
parkeringsmöjligheter, en drivmedelstation för fritidsbåtar och en utbyggnad av 
Akvarellmuseet. En utveckling av Södra hamnen genererar också ett underlag för 
fortsatt utveckling av övriga Skärhamn. 

Länstyrelens nya praxis gällande strandskydd inom tidigare detaljplanelagt område, 
har gjort att det kommer att krävas en Alternativutredning för att kunna gå vidare 
med de verksamheter och bostäder som föreslagits på idag icke ianspråktaget 
område. En alternativutredning ska visa på om den föreslagna lokaliseringen är den 
enda möjliga. För att kunna gå vidare med planförslaget ska utredningen visa på att 
de alternativa platserna är direkt olämpliga i jämförelse med samrådsförslaget. 
Alternativutredningen samråds sedan med länsstyrelsen inför fortsatt arbete med en 
utställning av detaljplanen.

Planförslaget som varit på samråd, har skapat ett stort intresse från såväl 
myndigheter, sakägare som allmänhet och 137 yttranden har kommit in till 
kommunen under samrådet. Synpunkterna samt utgångspunkter för fortsatt arbete 
sammanfattas i bilaga ”Sammanfattning”.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för fortsatta politiska diskussioner 
2019-01-10, § 14.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände 2017-11-08 § 
267 samrådshandlingarna för detaljplan Södra Hamnen, del av Nötsäter 1:311 mfl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-10-10 § 208 att godkänna 
programsamrådsredogörelsen för del av Nötsäter 1:311 mfl.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-16 § 57 att godkänna 
behovsbedömningen och planprogrammet för Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2010-11-29 § 379 att godkänna 
behovsbedömningen och planprogrammet för Södra hamnen, del av Nötsäter 1:311.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2010-11-29 § 379 enligt 
följande: Arbetsutskottet anser att frågan om planområdets eventuella utökning att 
omfatta även pirområdet bör diskuteras i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-05-17 § 96, att planarbete skulle 
påbörjas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-06-19
Sammanfattning av synpunkter
Alternativutredning- kartunderlag
Samrådsyttrande Länsstyrelsen
Förtydligande yttrande Länsstyrelsen

Jäv
Bo Bertelsen (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 19:03 – 19:06.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

Björn Möller (-) fd (M), Gert Kjellberg (TP), Benny Andersson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska besluta att stoppa fortsatta arbetet med detaljplan Södra 
hamnen, del av Nötsäter 1:311 i avvaktan på att plankostnadsavtal upprättats med 
samtliga intressenter.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) och Martin 
Johanssons (SD) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) och Martin Johanssons (SD) förslag
Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) med fleras förslag.

Omröstningsresultat
5 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Rolf Persson (KD), Tanja 
Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
6 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).
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Björn Möllers (-) fd (M) med fleras förslag väljs.

Skriftlig reservation
Lars Carlsson (M), Martin Johansen (L), Rolf Persson (KD), Tanja Siladji Dahne 
(MP) reserverar enligt:

”M+L+KD+MP reserverar sig mot beslutet att stoppa arbetet med detaljplanen tills 
plankostnadsavtal är upprättat. Beslutet medför en betydande fördröjning av arbetet, 
något som hade kunnat fortgå parallellt med framtagande av plankostnadsavtal. 
Mark- och exploateringsavdelningen är beställare av planen och samtliga kostnader 
har till dags datum betalats. Att upprätta plankostnadsavtal med samtliga intressenter 
medför inget annat än fördröjning av detaljplaneprocessen.”
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§56

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av skalskydd runt 
vattenreservoar på Tolleby 1:6

2019/97

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Bevilja strandskyddsdispens för skalskydd i form av staket runt en 
intagspumpstation placerad på fastigheten Tolleby 1:6 i Tjörns kommun. 
Anläggningen är placerad på en liten udde vid Bö tjärn, se beslutskartan. 

Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:

A. Staketet ska utformas i enlighet med ansökan. 

B. Staketet får inte placeras mer än 1,5 meter från befintlig byggnad på 
byggnadens nordvästra, nordöstra och sydvästra sida. Staket och grindar får 
inte placeras mer än 5 meter från byggnadens sydöstra sida.

C. Om intagspumpstationen tas ur bruk ska staketet tas bort.

D. Arbete får inte ske i vattnet.

E. Maskiner får inte framföras på fuktig naturmark i närheten av udden. 

2. Ta ut en handläggningsavgift på 2975 kronor motsvarande 3,5 arbetstimmar.

3. Beslutet om avgift gäller omedelbart även om det överklagas.

Lagrum: Beslutet om strandskyddsdispens är fattat med stöd av 7 kap. 18 b §, 7 kap. 
18 c § pkt 5 och 16 kap. 2 § miljöbalken (MB).

Besluten gällande avgift är fattade med stöd av Kommunfullmäktiges beslut, KF § 
227 2016/542-206, som fattats med stöd av 27 kap. 1 § MB samt 1 kap. 2 § och 9 
kap. 5 § i Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken.

Ytterligare ärendebeskrivning anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
VA-avdelningen vid Tjörns kommun avser att uppföra skalskydd runt en 
intagspumpstation placerad på fastigheten Tolleby 1:6, vid kommunens 
huvudvattentäkt Bö tjärn. Intagspumpstationen pumpar råvatten från sjön till 
Tolleby vattenverk. Ärendet har lyfts till kommunstyrelsen eftersom sökande är 
VA-avdelningen och ingår i samma nämnd som miljöavdelningen.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 38 den 21 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 februari 2019,
Kartbilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

Information
Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. Beslut om avgift gäller 
även om det överklagas. Det betyder att avgiften måste betalas även om ni anser att 
beslutet är fel. Får ni rätt i prövningen av överklagandet betalas avgiften tillbaka plus 
ränta. Obetald avgift går till inkasso. Faktura skickas separat.

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområde 
eller som har annan rättighet på platsen. Detta beslut omfattar heller ingen prövning 
enligt bestämmelser från annan myndighet/lagstiftning. Arbete i vatten ska anmälas 
till länsstyrelsen.

En strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap 18 h § MB). 

Detta beslut skickas till länsstyrelsen som har rätt att överpröva dispensbeslutet inom 
tre veckor från att de fått ta del av det (19 kap. 3 § a och b MB). Ni uppmanas 
avvakta tiden för överprövningen innan verksamheten/åtgärden påbörjas.
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§58

Utredning: Kommande skolstruktur

2017/355

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Reservation
Benny Andersson (S) och Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har 
inte inkommit med någon till justeringstillfället.

Sammanfattning
Syftet med utredningen har bl.a. varit att beskriva nuläge, långsiktigt behov av 
lokaler och pedagogiska, ekonomiska, infrastrukturella, samt 
lokalförsörjningsmässiga konsekvenser av att återföra eleverna från årskurs 6 till 
högstadieskolorna. 

Antalet klasser i Tjörns kommun kommer enligt utredningen öka från 77 år 2018 till 
102 år 2032 och antalet elever kommer enligt befolknings-prognosen att öka från 
1646 barn till 2340 barn under samma period. 

Lärarbristen är stor och beräknas bli än större i hela landet. Av skol och 
förskolepersonal på Tjörn beräknas ca 30 % gå i pension inom de närmaste åren. 
Andelen är högre om endast skolpersonal studeras. En ökad rörlighet och 
omsättning bland lärare påverkar också rekryteringssituationen.

Det finns en föräldraopinion som vill behålla nuvarande skolor för låg- och 
mellanstadiet. Fler små skolor kräver ambulerande lärare som tjänstgör på fler 
enheter. De tjänster som har dessa förutsättningar är det generellt svårare att 
rekrytera till. 

Tjörns kommun har en hög andel behöriga lärare vilket kan förklaras av en äldre 
lärarkår med en lärarutbildning som då omfattade nästan samtliga skolämnen. De 
senaste årens lärarutbildningar har levererat mer specialiserade lärare med smalare 
utbildning i framför allt mellanstadiet. 

Ur betygshänseende bör åk 6 tillhöra mellanstadiet för att nå kvalité i 
bedömningsarbetet.

I mellanstadiet ställer ämnena hem- och konsumentkunskap, moderna språk, musik 
och bild särskilda krav på personal och/eller lokal vilket liknar högstadiets krav. 
Både lärare i hem- och konsumentkunskap och lärare i moderna språk har visat sig 
svårare att rekrytera och dessa tjänster blir ambulerande om den skall motsvara 
heltid.

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tre scenario presenteras för att lösa undervisningen i hem- och konsumentkunskap 
samt moderna språk vid en F-6 och 7-9 struktur.
På kort sikt är det möjligt att återföra åk 6 till mellanstadieskolorna om lokaler 
tillskapas. Om lokaler inte tillskapas blir det framför allt problem på Fridas Hage 
som redan nästa läsår har svårt att ta emot förskoleklasserna i en F-5 struktur.
Utredningen har ur ett utbyggnadsperspektiv undersökt marktillgång, 
detaljplanesituation, byggnadsstatus och trafiksituation vid varje skola.

Trafiksituationen är överlag dålig både vad det gäller säkerhet och parkering. 
Byggnaderna har klassificerats och åtgärder har kostnadsberäknats. Marktillgången 
kring skolorna är över lag god och detaljplaneläget bedöms lösbart vid normala 
utbyggnader.

Utredningen redogör för skolans budget och driftsekonomi. Det två största 
budgetposterna är personal och lokaler. Driftekonomiskt kostar en elev i Tjörns 
kommuns grundskola mer än i andra jämförbara kommuner. Kostnaden per elev är 
bland de högsta i landet. Denna utredning har inte studerat effekter av olika 
skolstrukturer. I rapporten förstås av tabeller att nuvarande skolstruktur ger små 
klasser vilket är kostnadsdrivande då detta påverkar behovet av personal och 
lokaler.

Skolornas lokalkapacitet och lokalbehov har uppskattats med hjälp av information 
från skolans verksamhetsledare. Behoven har sedan kostnadsberäknats på två sätt. 
Ett med utgångspunkt i en expansion av antal klasser (31st) vilket medfört en 
kostnad av ca 688 mkr. Det andra beräkningsalternativet har utgått från den 
vedertagna schablonen 10 kvm/ elevplats (LOA) och medfört en kostnad av ca 618 
mkr.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 41 den 21 februari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 21 den 24 januari 2019,
Kommunstyrelsen § 134 den 6 september 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2019,
Skolutredning – underlag för skolstruktur och behov av lokaler till 2032.

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:03-18:19.
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:22-18:24.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna rapporten.

Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att:

1. Notera rapporten.
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2. Till nästkommande sammanträde ska kommunstyrelsen ta del av en tidplan för 
det fortsatta arbetet.

Gert Kjellberg (TP) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla Benny Anderssons (S) förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag.

Omröstningsresultat
6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson 
(KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD).
5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-) fd (M).

Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§59

Anmälan av delegeringsbeslut

2019/2

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de redovisade 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
Direktupphandling gällande, elevregistrering kulturskolan, enligt fastställda riktlinjer, 
pkt 4.2.1.2 undantag,
Yttrande till Polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande av 
Midsummer Match Cup (A023.458/2019),
Yttrande över ansökan – Hemvärnsman,
Fullmakt – Ren Kust 2019,
Webbaserat arbetspsykologiskt testverktyg,
Personuppgiftsbiträdesavtal Psykologisk Metod AB.

Personalchef
Överenskommelse om fördjupad samverkan kring anställdas sjukfrånvaro mellan 
Tjörns kommun och Försäkringskassan.

Mark- och exploateringschef
Bod - Myggenäs vägförening,
Nyttjanderätt på del av fastigheten Hövik 5:1,
Nyttjanderätt på del av fastigheten Nötsäter 1:311,
Beslut markköp Habborsby 2.50,
Undertecknat lägenhetsarrende, Åstol 1:150,
Undertecknat lägenhetsarrende, Rönnäng 1:539,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Myggenäs 12:139,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov, Rönnäng 1:699,
Yttrande i samband med ansökan om bygglov,
Yttrande angående planerad installation av värmepump i form av bergvärme, 
Klädesholmen 1:1,
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Undertecknat arrendeavta förråd nr 5, Tubberöd 1:488.

Kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut: Ansökan om återställande av plats i sjöbodskön för Åstol,
Ordförandebeslut: Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål 
nr 2065-19).
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§60

Initiativärende från Benny Andersson (S) angående säkerheten för 
Tjörns kommuns pengar hos SOLTAK AB

2019/64

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare beredning.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har initierat ett ärende angående säkerheten för Tjörns 
kommuns pengar hos SOLTAK AB.

Beslutsunderlag
Initiering av ärende den 4 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:

1. Det noteras att initiativärendet inkommit.
2. Ärendet skickas vidare till arbetsutskottet för vidare beredning.
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§61

Kommunchefen informerar

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg, kommunchef informerar kommunstyrelsen om pågående 
arbete med bokslut 2018 och budget 2020 som ska antas av kommunfullmäktige i 
juni månad.
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§62

Revidering av fasta arvoden för bolagsstyrelser inom Tjörns 
kommun

2018/236

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderade fasta 
arvoden för bolagsstyrelser inom 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
Kommunfullmäktige har 2018-06-14 fastställt gällande arvodesbestämmelser och 
fasta arvoden inom Tjörns kommun inklusive bolagsstyrelser. Vid tidpunkten avsåg 
man att förändra strukturen på presidiet inom bolagsstyrelserna genom att gå från en 
förste och andre vice ordförande till att endast ha en vice ordförande. 
Kommunfullmäktige har vid val av bolagsstyrelser 2019-02-21 fastställt att den 
tidigare strukturen ska kvarstå. Detta medför ett behov av att revidera de fasta 
arvodena för att återspegla den gällande organisationen. Arvodesberedningen har 
2019-03-04 behandlat ett framtaget förslag och översänt till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. Förändringen i sin helhet innebär en procentuell ökning om två 
procent enligt nedan. En procent motsvarar 502 kronor/månad.

Tjörns Bostads AB: Oförändrat.
Tjörns Måltids AB: + 1 procent.
Tjörns Hamnar AB: + 1 procent.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 mars 2019,
Revidering av fasta arvoden för bolagsstyrelser,
Tidigare fastställda arvoden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arvodesberedningens förslag till beslut.
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