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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
 

Övriga närvarande George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP),  ej §§ 230-231 
Anette Johannessen (S) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Emma Pakki, kommunjurist 
Carolina Färdig, ekonomichef § 232 
Annica Skog, tf förvaltningschef § 232 
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§ 228 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Uppdrag: Redovisning av investeringsbehov och plan för fördelning 

av driftsstöd för ideella föreningar 
 
Utgår: 
 
- Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 
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§ 229 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg 
(TP) om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-
11-29. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om 
laddningsmöjligheter för fordon vid boendeparkering i Rönnäng, 
med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid 
kommunens boendeparker inom området i anslutning till 
Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-09-09 beslutat att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio 
amperestolpar för de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som 
kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-08 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till trafikenhetens 
tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. I tjänsteutlåtandet anför 
trafikenheten följande: 

”Trafikenheten har ett pågående arbete utifrån återremissens 
uppdrag.  
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Under hösten har en intresseanmälan skickats ut till alla 191 
innehavare av boendeparkeringsplatser med en förfrågan om 
intresse för att kunna ladda sin bil på sin hyrda parkering. 54 st i 
Rönnäng (av 161) och 6 st i Kyrkesund (av 30) har svarat att de 
gärna vill kunna ladda sin bil på den hyrda parkeringsplatsen. 

Redan idag är Jannes Äng förberedd med tomrör för att kunna 
förses med el till laddningsstolpar. I samband med en 
uppgradering av den uttjänta motorvärmaranläggningen vid 
Rönnängs brygga/Hamnplan skulle även dessa platser kunna ges 
liknande möjlighet. Dock behöver den turordning som idag 
används för att få tillgång till en boendeparkering ses över och 
samordnas med de som uttryckt intresse för laddplats. 

Arbete med att utreda investeringskostnad för anläggningarna 
och hur dessa sedan ska fördelas per boendeparkering pågår.” 

Kommunkansliet har inga övriga synpunkter i frågan utan 
föreslår att samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut ska 
bifallas. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 363 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 
Motion 2020-12-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 230 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2021 

2021/339 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 
per 31 augusti 2021 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning 
Södra Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2021. Förbundets resultat för perioden 
januari-augusti 2021 är negativt och uppgår till -7 055 tkr. Prognos för 
2021 är ett balanskravsresultat om 1 188 tkr. Det prognostiserade 
resultatet för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till 
-9 300 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte 
är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen har 
beslutet om. De finansiella målen som formulerats av direktionen 
bedöms komma att uppfyllas. Revisorerna har uppmanat direktionen 
att fastställa mer relevanta finansiella mål för verksamheten och 
bedömer att de utifrån redovisningen i delårsbokslutet inte kan uttala 
sig om förbundet vid årets slut kommer att ha uppnått 
inriktningsmålen. Delårsrapporten bedöms uppfylla i allt väsentligt 
kraven enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 
2021 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport  
KPMGs granskning av SBRF delårsrapport  
Protokoll från Direktionen 2021-10-14, § 85 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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§ 231 

Återremitterat ärende: Antagande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 

2021/217 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa avgifter enligt 8 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen 
(2001:453) i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Avgifterna i punkt 2, 3 och 7 i bilaga 1 ska justeras utifrån 
eventuella förändringar i 6 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstförordning (2001:937) och 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken. 

3. Avgifterna i punkt 4, 5 och 6 i bilaga 1 ska justeras enligt 
följande. Omvårdnadskostnader ska per månad uppgå till en 
tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Måltidskostnader ska per 
månad uppgå till en tolftedel av 0,7971 prisbasbelopp. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen ta ut avgift för uppehälle 
gällande vuxna som får vård och behandling för missbruk i hem 
för vård och boende (HVB) eller i familjehem. För andra stöd- och 
hjälpinsatser som inte avser vård och behandling får kommunen 
ta ut skälig ersättning.  

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till att betala 
kommunens kostnader för vård som barn bereds i annat hem än 
det egna.  

Kommunen får för vissa tjänster enligt socialtjänstlagen ta ut 
skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta de avgifter som 
ska gälla i Tjörns kommun.  
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Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 200 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-26, § 151 
Socialnämnden 2021-06-21, § 149 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Avgifter, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 232 

Återremitterat ärende: Ansökan från Skärhamns IK om 
kommunal borgen 

2021/91 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tjörns kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Skärhamns IK:s förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp 
om 16 800 000 kr. 

2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas 
genom rak amortering och är slutbetalda senast den 31 
december 2041. 

3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att 
komplettera beslutsunderlaget med en redovisning av 
driftskonsekvens av investeringen på 16,8 mkr som omfattar både 
kostnader och intäkter. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK (SIK) ansöker om kommunal borgen som säkerhet 
för banklån som ska användas till att förbättra Röahallen, enligt 
bilaga 1. 

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med 
om- och tillbyggnationen av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för 
utomhusidrott och utomhusaktiviteter. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys 
tagits fram. Riskanalysen visar på en låg risk. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 213 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 33  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Ansökan om kommunal borgen, bilaga 1 
Förslag till koncept för Röahallens framtid, bilaga 2  
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsförvaltningen, bilaga 3 
Finansieringsförslag, bilaga 4 
De fem idrotts-anläggningarna, Historik och nuläge, bilaga 5 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 10:54 – 10:57 samt  
11:00 – 11:05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägg att beslutsunderlaget ska 
kompletteras med en redovisning av driftskonsekvens av investeringen 
på 16,8 mkr som omfattar både kostnader och intäkter. 

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag samt tillägg från Björn Möller (KD) fd (M). 
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§ 233 

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende 
räkenskapsåret 2020 

2021/359 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende 
verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Säbygården har inkommit med årsbokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsrapport för år 2020. Utsedd 
lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns 
för räkenskapsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-02 
Årsbokslut Stiftelsen Säbygården 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 234 

Antagande av ny investeringspolicy 

2021/372 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny 
investeringspolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att revidera 
innehållet under punkt 4.1: 

Ursprunglig formulering: Till taxefinansierade investeringar ska 
det på totalnivå finnas en beskrivning med bland annat koppling 
till taxan. 

Ny formulering: Till taxefinansierade investeringar ska det på 
totalnivå finnas en beskrivning av hur den påverkar taxan över 
tid. 

Sammanfattning 
I samband med redovisningen av utvärdering av kommunens 
investeringspolicy beslutade kommunfullmäktige att en ny 
investeringspolicy skulle tas fram. De synpunkter som framkom 
vid utvärderingen har beaktats i arbetet med framtagandet av en 
ny policy. Investeringspolicyn har anpassats till 
lokalförsörjningsprocessen. En större precision har efterfrågats vid 
budgetering varför årsanslag återinförs och starttillstånd 
tidsbegränsas. Den del som avser täckning av driftskonsekvenser 
kvarstår till 80/20 som huvudregel. 

I förslag till ny policy anges en förändrad beräkning av räntan 
avseende taxefinansierad verksamhet. Beräkningen bygger på att 
alla komponenter kopplat till räntan ska beaktas. 

För att skapa tydlighet och struktur i förvaltningens arbete har 
även en tillämpning tagits fram. 
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Investeringsverksamheten följs upp under året enligt kommunens 
budget- och uppföljningsprocess och sammanfattas i kommunens 
årsredovisning.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 47 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Förslag till ny investeringspolicy 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med ändring av punkt 4.1 till följande 
formulering: Till taxefinansierade investeringar ska det på totalnivå 
finnas en beskrivning av hur den påverkar taxan över tid. 
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§ 235 

Översyn och upphävande av inaktuella styrdokument 

2021/75 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva: 

1. Handlingsplan för rehabilitering (KF 2002-11-18, § 135) 
2. Stresshantering - handlingsplan för Tjörns kommun (KF 2002-11-

18, § 139) 
3. Mångfaldspolicy Tjörns kommun (KF 2004-05-13, § 61) 
4. Missbrukspolicy (KF 1992-09-24, § 150) 
5. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (KF 2002-11-18, § 136). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för 
egen del besluta att upphäva Strategi och riktlinjer för EU-projekt 
(KS 2010-06-03, § 93). 

Sammanfattning 
En översyn av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
gällande styrdokument har genomförts och sex stycken 
styrdokument har identifierats som obsoleta, har ersatts med 
andra regler eller styrs numer direkt i lag. Dessa styrdokument 
föreslås därför upphävas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 236 

Remissvar: Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022-2030 

2021/327 

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att yttra sig i enlighet med kultur och fritidsförvaltningens förslag 
på remissvar samt med de tillägg som kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns har ombetts att yttra sig över 
revideringsförslaget av Göteborgs stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030.  

Programmet bygger på det tidigare beslutade (2018) programmet 
som enligt plan skulle reviderats först om två år. En av effekterna 
av den pågående coronapandemi har varit att redan tidigare 
kända trender inom exempelvis digitalisering, konsumtions- och 
resmönster förstärkts och accelererats. Förändringarna har belyst 
behovet av en översyn av målbild och strategier i Göteborgs Stads 
program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, i syfte att 
tjäna som långsiktigt styrdokument för stadens roll i utvecklingen 
av en besöksnäring i förändring. En tidigarelagd revidering av 
programmet initierades därför, för att spegla och omhänderta de 
omställningar och riktningsförändringar som besöksnäringen står 
inför. 

Tjörns kommuns yttrande ombeds ges utifrån tre definierade 
bedömningsdimensioner: ekonomiska, ekologiska och sociala. 
Dessutom finns en remissmall med en tydlig önskan om att denna 
skall användas. Förslag till remissvar är därför infört i mallen. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 127 
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Samverkan 
Förslaget till remissvar är framtaget i samverkan mellan 
kommunens avdelningschef för turism samt näringslivsstrateg. De 
tillägg som föreslås är förankrade hos avdelningschefen för 
turism. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Tjörns kommuns förslag till remissvar på Göteborgs stads 
besöksnäringsprogram 
Remittering av förslag till Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030 
Remissversion Göteborgs Stads Program för besöksnäringens 
utveckling 2022–2030 
Fördjupningsmaterial Göteborgs Stads Program för 
besöksnäringens utveckling 2022–2030 
Remissmissiv inklusive sändlista 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 237 

Remissvar: Regional transportinfrastrukturplan för 
Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning 

2021/333 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att yttra sig i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag samt med föreslagna tillägg redovisade i tjänsteutlåtande 
2021-12-07. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett förslag på 
regional transportinfrastrukturplan som nu är ute på remiss.  
Svar på remissen ska vara VGR till handa senast 2022-01-31. 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet inför 
Kommunstyrelsens beslut.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 364 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Regional infrastrukturplan 2022-2033 remissversion  
Hållbarhetskonsekvensbedömning remissversion  
Missiv och sändlista regional infrastrukturplan  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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§ 238 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om att undersöka 
möjligheter för kommunala subventioner för 
transportkostnader av varor till Åstol och Dyrön. 

2021/334 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra förvaltningen att 
utreda de juridiska förutsättningarna för subventionerade 
transportkostnader. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har väckt ett ärende med förslag att 
kommunstyrelsen ska uppdra åt förvaltningen att utreda och 
sammanställa kostnader för näringsidkares frakter till öarna Åstol, 
Dyrön och därefter undersöka hur kommunen kan ge ekonomiskt 
stöd till näringsidkarna. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för frågor rörande 
näringslivsfrämjande åtgärder.  

Förvaltningen bedömer att frågan är av sådan politisk karaktär att 
något förslag till beslut inte lämnas.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 208 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-01 
Initiativärende, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska uppdra förvaltningen 
att utreda de juridiska förutsättningarna för subventionerade 
transportkostnader. 
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§ 239 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) avseende 
hyresavtal för Bleketskolan 

2021/340 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna Tjörns Bostads 
ABs redogörelse till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
11-04 initierat ett ärende om hyresavtal för Bleketskolan, med 
följande yrkanden: 

”1. Kommunstyrelsen beslutar att Tjörns Bostads AB skall 
skriftligen till kommunstyrelsen tydliggöra hur bolaget tillgodoser 
att hyresavtal följes gällande Bleketskolan. 

2. Svaret till nämnden skall ske skyndsamt” 

Frågeställningen har översänts till Tjörns Bostads AB, där bolagets 
presidium i sin tur har översänt ett skriftligt svar som bifogas 
tjänsteutlåtandet. Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut i 
det aktuella ärendet då det är upp till kommunstyrelsen att 
bedöma huruvida initiativärendet är besvarat eller om mer 
information efterfrågas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 202-11-04, § 212 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Redogörelse från Tjörns Bostads AB om hyresavtal Bleket 
Initiativärende 2021-11-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna Tjörns 
Bostads ABs redogörelse till kommunstyrelsen. 
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§ 240 

Utvärdering sponsring 2021 

2021/348 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera informationen.  

Sammanfattning 
Även 2021 blev ett år som dominerades av coronapandemin även 
om restriktionerna succesivt hävdes under året. Trots det inkom 
nio sponsringsansökningar. Sex av dem beviljades och tre av dem 
kunde genomföras. Totalbeloppet för sponsring 2021 blev 
100 000:-.  

De genomförda evenemangen coronaanpassades. Det var digitala 
sändningar och digitala interaktioner. Två av de genomförda 
evenemangen ägde rum efter sommarsäsongen vilket innebar att 
restriktionerna för coronapandemin hade minskat och att de 
kunde genomföras som vanligt.  

Pandemin ledde till att väldigt många Tjörnbor semestrade 
hemma och många besökare kom till oss. Det blev en stor 
påfrestning för kommunens vattenleveranser och under större 
delen av sommaren fick västra Tjörn begränsa sitt vattenuttag och 
stundtals vara utan.  

Påverkan på kommunens infrastruktur (som vattenleverans, 
trafiksituation och parkeringar) samt intern resursanvändning bör 
tas hänsyn till vid framtida ansökningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-01 
Utvärdering Sillens Dag 
Utvärdering Ungdoms SM i matchracing 
Fotodokumentation Ungdomslandskamper 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag.
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§ 241 

Samrådsyttrande vid avgränsningssamråd angående 
etablering av vindkraftsparken Västvind 

2021/360 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Yttra sig i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till samrådsyttring samt med de tillägg som kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår i tjänsteutlåtande 2021-12-07. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad (avser 
kommunstyrelsens behandling). 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen 
redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Eolus Vind AB genomför avgränsningssamråd avseende etablering av 
havsbaserad vindkraft i norra Kattegatt. Tjörns kommun har fått 
samrådsunderlaget på remiss och svar på remissen ska inkomma till 
Eolus Vind AB senast den 16 januari 2022. Kommunstyrelsen svarar på 
remissen för Tjörns kommuns räkning.  

Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska 
territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon ca 20 km nordväst 
om Göteborg och ca 15 km väster om skärgården i Kungälvs och 
Öckerö kommuner, mellan Norra Kattegatt och Skagerack i den 
norra delen av Västerhavet. De fyra alternativa 
utredningskorridorerna för exportkablar löper från 
utredningsområdet för vindkraftparken och angör land vid Tjörn 
och Hisingen.  

Totalt omfattar vindkraftsparken maximalt 50 verk med en 
totalhöjd på cirka 280–320 meter och parken beräknas generera 
cirka 4–4,5 TWh förnybar el till kraftnätet. Under sommaren 2021 
deltog Tjörns kommun i ytterligare två avgränsningssamråd för 
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två andra etableringar av vindkraftsparker varav den sydligaste, 
Poseidon, delvis överlappar varandra. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 362 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 310 

Samverkan 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till remissvar är framtaget i 
samverkan mellan miljö- och planavdelningarna. Det bygger 
också på erfarenheter från de tidigare avgränsningssamråden där 
näringslivets synpunkter vävts in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Eolus Vind AB:s samrådsunderlag 2021-10-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till samrådsförslag kring 
Eolus Vind AB om Västvind vindkraftpark. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) och Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg 
(KD), Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S). 

Björn Möllers (KD) fd (M) och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig enligt: 

”Kommunstyrelsen ställer sig positiva till havsbaserad vindkraft som 
ett välkommet tillskott till den nationella elförsörjningen och yrkar 
därför att vi ställer oss positiva till samrådsförslag kring Eolus Vind AB 
om Västvind vindkraftpark.” 
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§ 242 

Föreläggande om yttrande i mål nr 13184-21 avseende 
Godkännande av exploateringsavtal för detajlplan 
Dalbergen, del av Härön 1:4, m.fl 

2012/153 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-04 § 207 om godkännande av 
exploateringsavtal för detaljplan Dalbergen, del av Härön 1:4, m.fl. 
har överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg.  

Tjörn kommun har förelagts att svara i målet senast den 14 januari 
2022.  

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet upprättar 
förvaltningen ett förslag till yttrande. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 207 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
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§ 243 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2021 

2021/34 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att godkänna uppföljning av internkontroll för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid inledningen av 2021 fastställt en 
internkontrollplan. Planen fastställs och revideras varje år. 
Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också 
utföras, vilket också görs kontinuerligt. Sammanfattningsvis 
bedömer förvaltningen att de flesta kontrollmoment har uppnått 
ett tillfredsställande resultat. Respektive kontrollmoment 
redovisas under ärendebeskrivningen i tjänsteutlåtandet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Internkontrollplan 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 244 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

2021/377 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att anta internkontrollplan för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att 
det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en 
intern kontrollorganisation/rutin upprättas. Därvid ska 
förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 

Kommunstyrelsen upprättar årligen en internkontrollplan. Planen 
ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel 
för att nå verksamhetsmålen. Syftet är att förebygga, upptäcka och 
åtgärda fel och brister så att målen kan nås på ett effektivt sätt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Förslag till internkontrollplan 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.

26



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 245 

Yttrande avseende detaljplan för Häggvall 3:43 

2020/327 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

1. Avge yttrande över förslag till detaljplan Häggvall 3:43 enligt 
punkten 2.  

2. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot den föreslagna 
detaljplanen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i samrådsförfarande getts möjlighet att 
inkomma med yttrande över föreslagen detaljplan för Häggvall 
3:43.   

Projektet avser utveckla Höviksnäs med fler bostäder. Inom 
planområdet finns fastigheterna Häggvall 3:43 samt del av 
Häggvall 2:13 och Häggvall 6:1 som båda är i privat ägo, samt del 
av den kommunala fastigheten Hövik 5:1. Detaljplanen syftar till 
att pröva förutsättningarna för att bygga bostäder i form av 
flerbostadshus, totalt cirka 30 bostäder. Nya bostäder skapar 
förutsättningar för fler boende och nyttjande av befintlig 
infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss service.  

Förvaltningen har granskat planförslaget och har inget att erinra 
mot förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 
Bilaga 1 – Plankarta 
Bilaga 2 – Planbeskrivning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsavdelningen
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§ 246 

Slutredovisning av investeringsprojekt för kommunal 
krisledningsplats 

2016/434 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna 
slutredovisningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-24, § 24 att 
bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Kommunal 
ledningsplats”. Projektet grundade sig i en inventering av 
kommunens ledningsplatser som genomfördes av MSB och 
resulterat i en rapport med åtgärdsförslag med syfte att stärka 
kommunens ledningsförmåga vid samhällsstörningar. Åtgärderna 
skulle även bidra till ökad redundans i IT-infrastruktur och till en 
ökad säkerhet vid bedrivande av normal verksamhet. 

Åtgärder som gjorts är bland annat, utrustning för digitala möten, 
skalskydd, reservelkraftverk, ny sekundär datasite och färdigställt 
ett signalskyddsrum.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-24, § 24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Slutredovisning kommunal ledningsplats 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 247 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor går vid dagens sammanträde igenom 
förteckningen av givna uppdrag från kommunstyrelsen och 
arbetsutskottet till förvaltningen. 

Arbetsutskottet tar även del av en redogörelse med anledning av 
Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens pressträff avseende covid-
19.  
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§ 248 

Uppdrag: Redovisning av investeringsbehov och plan för 
fördelning av driftsstöd för ideella föreningar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra förvaltningen att 
tillsammans med berörd verksamhet framta: 

1. Redogörelse för investeringsbehov kommande år hos samtliga 
ideella föreningar på Tjörn med barn- och ungdomsverksamhet. 

2. Plan hur likvärdighet ska uppnås för samtliga föreningar gällande 
driftsstöd för kapitalkostnader som en följd av investeringar enligt 
punkt ovan. 

 
Sammanfattning 
Med anledning av aktuellt ärende kring kommunal borgen för 
Skärhamns IK har Björn Möller (KD) fd (M) aktualiserat frågan om 
investeringsbehov för samtliga ideella föreningar på Tjörn med barn- 
och ungdomsverksamhet, samt konsekvenser avseende driftsstöd för 
kapitalkostnader. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att 
uppdra förvaltningen att tillsammans med berörd verksamhet framta: 

1. Redogörelse för investeringsbehov kommande år hos samtliga 
ideella föreningar på Tjörn med barn- och ungdomsverksamhet. 

2. Plan hur likvärdighet ska uppnås för samtliga föreningar gällande 
driftsstöd för kapitalkostnader som en följd av investeringar enligt 
punkt ovan. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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