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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Bo Bertelsen (M) 

Daniel Hjerpe (L) 
Roland Flyckt (KD) 
Gert Kjellberg (TP) 
Björn Möller (M) 

 
  
Övriga närvarande Louise Marklund (M) 
   

 
 Janina Liljeqvist, vd 
 Johan Nilsson, kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Begäran om yttrande över ansökan om båtplats för föreningen Strandstädarna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 
 
Föregående mötesprotokoll 

 
2020/12 
 
Beslut 
Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll, styrelsemöte 2020-08-12. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 
 
Rapport från bolaget 

 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
VD Janina Liljeqvist lämnar rapport om bolaget, idag bland annat om: 
 
- Wallhamnsområdet – arbetet med laddstationer löper på 
- Närvärmeverk i Kållekärr – inget nytt att rapportera 
- Fritidshamnar – förfrågan från Rönnängs intresseförening om att bygga däck 
- Färjetrafiken på sociala medier 
- Generellt kring färjetrafiken:  

Hakefjord på varv v 44 och v 45 
Ärendet om motorbyte för Tjörn återremitterades av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Besparingskrav från västtrafik 
Översyn av frakttaxan 

- Ekonomisk rapport per sista september 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 
 
Information om Charlie docks, Rönnäng 

 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Styrelseledamot Gert Kjellberg (TP) informerar styrelsen om den genomförda 
förrättningen vid Charlie docks Rönnäng samt bolagets överklagan av densamma. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 
 
Information om pågående köp av vattenområde i Södra Hamnen, 
Skärhamn 

 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Styrelsen informeras om att bolagets förfrågan till Tjörns kommun om köp av 
vattenområde i Södra Hamnen, Skärhamn ligger vilande i väntan på beslut om 
bolagsutredningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 
 
Småbåtshamn i Kyrkesund 

 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Styrelsen informeras om att bolagets förfrågan till Tjörns kommun om köp av 
vattenområdet beläget på Tjörn Sunna 1:498 ligger vilande i väntan på beslut om 
bolagsutredningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 
 
Vattendom småbåtshamn Vallhamn 

 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
VD Janina Liljeqvist informerar styrelsen om vattendomen över småbåtshamnen i 
Vallhamn. Enligt överenskommelse med länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, 
ska bolagets konsult arbeta fram en tidplan. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 
 
Kompletterande hamnutredning 

 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Styrelseordförande Bo Bertelsen (M) informerar styrelsen om Getryggen, Rönnäng 
där länsstyrelsen ställer krav på Tjörns kommun att göra en kompletterande 
hamnutredning, utöver den redan genomförda, för att lokalisera andra områden som 
kan vara aktuella för ändamålet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat 
frågan men återremitterat densamma för vidare utredning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 
 
För kännedom: Anställningavtal för VD 

 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Styrelseordförande Bo Bertelsen (M) informerar styrelsen om att anställningsavtal 
för VD är framtaget och undertecknat av samtliga parter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 
 
Övrigt 

 
Beslut 
Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 
 
Hemställan till kommunstyrelsen om beslut i fråga om 
bolagsutredningen 

 
Beslut 
Styrelsen i Tjörns Hamnar AB delegerar till styrelseordförande och vd att för 
bolagets räkning författa och inge en hemställan till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Utredningen kopplat till bolagsstrukturen i Tjörns kommun remitterades till Tjörns 
Hamnar AB i april 2020. Styrelsen har därefter yttrat sig vid styrelsemöte 2020-05-
19. Styrelsen efterfrågar nu beslut i frågan och gör en hemställan till Tjörns 
kommun. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 
 
Långtidsplanering 

 
Beslut 
Styrelsen uppdrar vd att till nästkommande styrelsemöte återkomma med ingångar 
till en långtidsplan utifrån tidigare gjorda planer och ägardirektiv.  

 
Sammanfattning 
Enligt styrelsens antagna arbetsordning ska långtidsplanering behandlas på oktober 
månads styrelsemöte. Styrelsen noterar att bolagsutredningen förvisso försvårar det 
långsiktiga arbetet men att men likväl har åtaganden i form av planer och 
ägardirektiv som bör kunna utgöra en form av långsiktig planering. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 
 
Styrelsens och VDs ansvarsförsäkring 

 
Beslut 
Styrelsen uppdrar vd att översända försäkringshandlingarna till styrelsen. Till 
nästkommande styrelsemöte ska eventuella frågeställningar inskickats till vd som 
återkopplar. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen diskuterar ansvarsförsäkring för bolagets styrelse och vd samt huruvida 
den nu gällande täcker gängse behov. 
 

15



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 
 
Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2020 

 
2020/23 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2020-08-31. 

Sammanfattning 
VD Janina Liljeqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 
2020-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2020-08-31. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 
 
Laddstation för elfordon 

 
2020/24 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att ge uppdrag till VD att utreda möjligheter för att anlägga 
laddstation för elfordon i Kållekärr och rapportera denna utredning till styrelsen. 

 
Sammanfattning 
Bakgrund: 
Det ligger i bolagets intresse att utreda om det är affärsidé att tillhanda hålla 
laddningsmöjligheter för elfordon samtidigt verkar bolaget för en bättre miljö. 
Samtidigt finnes det lagstiftning som styr elförsäljning. 
 
Tjörns Hamnar AB disponerar mark vid fjärrvärmeverket i Kållekärr 
och det kan finnas anledning att bolaget utreder kostnader/vinstkalkyler för att 
anlägga laddstation för elfordon.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 
 
Svar på remiss: Kommunernas klimatlöften 

 
2020/22 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom målen 7, 14, 16 redovisade i 
”Sammanfattning” och uppdrar vd att besvara remissen enligt dessa. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet om kommunernas 
klimatlöften till samtliga nämnder och bolag. Tjörns Hamnar AB arbetar i dagsläget 
till viss del med målen enligt nedan, varpå styrelsen anser att man till viss del kan 
ställa sig bakom dessa. 
 
Mål 7: Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag 
Mål 14: Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 
Mål 16: Vi producerar egen solel 
 
Beslutsunderlag 
Beslut om remiss: Kommunernas klimatlöften 
Bilaga 1: Inbjudan kommunernas klimatlöften 
Bilaga 2: Lista över mål 
Bilaga 3: Beskrivning av satsningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 
 
Svar på remiss: Integrationsstrategi 

 
2020/21 
 
Beslut 
Styrelsen har inget att erinra mot föreslagen integrationsstrategi. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett förslag till integrationsstrategi till 
samtliga nämnder och bolag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Integrationsstrategi 2021-2024 – Remissversion 
Ekonomikarta – fördelning statliga bidrag 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 
 
Begäran om yttrande över ansökan om båtplats för föreningen 
Strandstädarna 

 
2020/25 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att besvara arbetsutskottets förfrågan med att bolaget inte har 
någon plats att erbjuda i Skärhamn då bolaget har arrenderat ut alla lämpliga 
områden. 

Sammanfattning 
Föreningen Strandstädarna är en ideell förening som bedriver strandstädning i bland 
annat Tjörns kommun. Föreningen, som sedan starten 2011 haft sin bas i Skärhamn, 
har inkommit med en ansökan om en permanent båtplats för sin strandstädarbåt. 
Båtplats har hittills löst med olika tillfälliga lösningar som antingen kommunen 
eller privatpersoner har bidragit med.  

Föreningen önskar en båtplats centrerat i deras arbetsområde med goda 
kollektivtrafiksförbindelser och möjlighet att lasta av skräpet de hämtar in. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till Tjörns Hamnar AB för 
yttrande. Styrelsen noterar att bolaget inte har någon plats att erbjuda i Skärhamn då 
alla lämpliga områden har arrenderats ut. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-24 
Ansökan ang båtplats från Strandstädarna 
Strandstädarnas verksamhetsberättelse 2019 
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