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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande George Strömbom (C) §§ 275-292 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Bo Bertelsen (M) 
Anette Johannessen (S) 
 
Evike Sandor, tf kommunchef 
Magdalena Patriksson, avdelningschef kommunledningskontoret 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Jessica Dahlström, processledare kultur och fritid §§ 274-275 
Cathrine Berntsson, tf förvaltningschef §§ 274-275 
Johan Nilsson, kommunsekreterare § 276 
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef § 277 
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§274 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer utskickad dagordning med 
följande ändringar: 

Tillägg 
- Information: Status inriktningsbeslut för ny översiktsplan 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. Skriftlig reservation redovisas i slutet av paragrafen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) föreslår att Skolstrukturen 
”Framtidens skola på Tjörn” ska läggas till på dagordningen. 

Magne Hallberg (KD) yrkar avslag på Rosalie Sanyangs (S) m.fl. förslag. 

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

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag. 

Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Martin Johansen (L). 

2 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-). 

Magne Hallbergs (KD) förslag väljs. 
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Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) reserverar sig enligt: 

Vi reserverar oss mot beslutet att vi inte fick ta upp frågan om 
Skolstrukturen  ”Framtidens skola på Tjörn”på KSAU den 12 dec. 20, 
som en punkt på dagordningen 

Vad vi ville föreslå var : 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att: 

1) utredning avseende alternativ placering av åk 4-9 nav i Skärhamn 
(punkt 2 ”Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn” KF 
200611), avslutas. 

2) åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. 

Motivering: 

För att starta planering av ombyggnation, tids- och investeringsplan 
av åk 4-9 nav på västra Tjörn måste beslut om placering tas. 
Osäkerhet och fördröjning försvårar rekrytering, förlänger 
provisoriska lösningar och innebär ett resursslöseri. Att modernisera 
skolan i Bleket är både resurseffektivast och går snabbast.  

När inriktningen av skolstrukturen med ställningstagandet om 
Bleketskolan som åk 4-9 nav på västra Tjörn är beslutad, utgör detta 
ett viktigt underlag för kommande arbete och beslut i kommunens 
övergripande lokalförsörjningsprocess. 

Protokollsanteckning 
Magne Hallberg (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Kristdemokraterna, Tjörn vill satsa och utveckla området 
Bleket/Rönnäng och ser att beslut om skolstruktur för Sydvästra 
Tjörn är högst angeläget. Eftersom slutförandet av utredning kring 
skolstruktur på sydvästra Tjörn är så nära stående så väljer KD att 
invänta utredningen, för att med detta som underlag kunna ta ett 
välgrundat beslut. Det är betydande att beslutet som tas möter 
kommunens framtida behov och gynnar en maximal utveckling för 
hela kommunen. 
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§275 

Information: Om SOS-gruppens verksamhet 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Processledare Jessica Dahlström kultur och fritid samt tf 
förvaltningschef Cathrine Berntsson informerar SOS-gruppens 
verksamhet och resultat.
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§276 

Information: Uppföljning lägesbeskrivning Covid19-
Coronaviruset 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar om påverkan på 
kommunens verksamheter i och med smittspridningen av 
Coronaviruset.
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§277 

Samråd Mark- och exploateringsavdelningen 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Mark- och exploateringschef Jimmy Lundström samråder med 
arbetsutskottet i aktuella frågor. I dag angående Servitut Tjörnekalv. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Det är ett problem att Kommunen tidigare i vissa fall beviljat servitut 
istället för arrendeavtal för några bryggor och sjöbodar på 
Kommunens mark. Vi har idag en policy att inte sälja mark och vatten 
utan vid behov bevilja arrendeavtal, för mantalsskriva i Tjörns 
kommun. Vi bör inte tillstyrka önskemål om överlåtelse/ försäljningar 
av de kommunala servitut som  tidigare beviljats och bundits till vissa 
fastigheter, utan strikt hålla oss till policyn att vi bara jobbar med 
Arrendeavtal. Tidigare beviljade servitut som vi inte kan bli av med, 
bör stanna där de är.
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§278 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (SD) angående fritidskort för skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med 
hänvisning till motivering som framgår av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut § 289/2020. 

Barnkonventionen 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att införande av gratis 
fritidskort får positiv betydelse för barn och unga och deras 
möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har väckt en motion angående fritidskort 
för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13- 19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Förvaltningens kommentar 

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04 
närmare beskrivit motiveringen till förslaget att avslå motionen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera 
ärendet för att utreda möjligheterna att genomföra förslaget med 
subventionerade egenavgifter. 

Det bedöms vara möjligt att genomföra olika varianter av 
subventionerade lösningar. En lösning som används av 
Kungsbacka kommun är att kommuninvånarna får ansöka om 
såväl skolkort som fritidskort och därefter inhandlar kommunen 
korten. I ansökningsprocessen bör ett steg kunna inkluderas där 
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en egenavgift tas ut. Ett annat alternativ används av Bengtsfors 
kommun där man på egen hand får införskaffa ett fritidskort 
(Fritid 100 dagar à 855 kr). Därefter kan man vända sig till 
kommunen med kvitto och få femtio procent av kostnaden 
subventionerad, dock max fyra kort per år. 

Det noteras även att Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som 
krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik 
i hela Sverige, samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem 
bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras. I den 
sakpolitiska överenskommelsen, det s k ”Januariavtalet”, som 
slutits mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna anges att 
ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i Sverige ska träda 
ikraft 1 januari 2022. Utredningen är genomförd och förslaget har 
nyligen varit föremål för remiss. Utredningen är måhända inte 
lika optimistisk i tidsplanen men föreslår ändock att det ska finnas 
på plats någon gång under första halvåret 2022.  

Med anledning av att det inte finns några budgetposter kopplade 
till fritidskort i de antagna budgetarna för 2021 är det 
förvaltningens rekommendation att kommunen bör avvakta med 
ett införande av subventionerade kort och istället följa 
utvecklingen av det nationella biljettsystemet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 163 den 17 september 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 45 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 23 den 15 januari 2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande den 4 september 2020, 
Tjänsteutlåtande den 30 januari 2020, 
Beräkningar fritidskort, 
Motion den 18 januari 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
med hänvisning till motivering som framgår av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut § 289/2020.

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§279 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Alma Sibrian 
(V) om fritidskort för ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med 
hänvisning till motivering som framgår av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut § 289/2020. 

Barnkonventionen 
Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att gratis fritidskort har 
positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att resa 
säkert, tryggt och självständigt. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Förvaltningens kommentar 

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande daterat 2020-09-04 
närmare beskrivit motiveringen till förslaget att avslå motionen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera 
ärendet för att utreda möjligheterna att genomföra förslaget med 
subventionerade egenavgifter. 

Det bedöms vara möjligt att genomföra olika varianter av 
subventionerade lösningar, antingen via en lösning som används 
av Kungsbacka kommun där man får ansöka om såväl skolkort 
som fritidskort och där kommunen sen inhandlar korten. I 
ansökningsprocessen bör ett steg kunna inkluderas där en egen 
avgift tas ut. Ett annat alternativ används av Bengtsfors kommun 
där man på egen hand får införskaffa ett fritidskort (Fritid 100 
dagar à 855 kr). Därefter kan man vända sig till kommunen med 
kvitto och få femtio procent av kostnaden subventionerad, dock 
max fyra kort per år. 
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Det noteras även att Regeringen beslutade den 8 augusti 2019 att 
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vad som 
krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik 
i hela Sverige, samt lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem 
bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras. I den 
sakpolitiska överenskommelsen, det s k ”Januariavtalet”, som 
slutits mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna anges att 
ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i Sverige ska träda 
ikraft 1 januari 2022. Utredningen är genomförd och förslaget har 
nyligen varit föremål för remiss. Utredningen är måhända inte 
lika optimistisk i tidsplanen men föreslår ändock att det ska finnas 
på plats någon gång under första halvåret 2022.  

Med anledning av att det inte finns några budgetposter kopplade 
till fritidskort i antagna budgetar för år 2021 är det förvaltningens 
rekommendation att kommunen bör avvakta med ett införande 
och istället följa utvecklingen av det nationella biljettsystemet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 164 den 17 september 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 46 den 12 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 270 den 14 november 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande den 4 september 2020, 
Tjänsteutlåtande den 29 januari 2020, 
Kostnadsberäkningar fritidskort, 
Motion den 23 oktober 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
med hänvisning till motivering som framgår av kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut § 289/2020.
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§280 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att be 
fastighetsägare inom kommunala VA-områden som fått 
sitt dricksvatten från Stenungsunds kommun om ursäkt 
för det bevattningsförbud som infördes juli 2019 

2019/365 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige 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 inkommit med en motion med yrkande om 
att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att dess ordförande författar ett brev med ursäkt till de 
fastighetsägare som trots dricksvattenleverans från en annan 
kommun ändå omfattades av bevattningsförbud under 2019. 

Med hänsyn till att det inte är möjligt att fastställa vilka fastigheter 
som får sitt vatten från Stenungsund samt den omständigheten att 
det är otillåtet för kommunfullmäktige att recensera beslut som 
kommunstyrelsen fattat i ärenden rörande myndighetsutövning 
mot enskilda bedöms det vara olämpligt att besluta i enlighet med 
motionen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15 § 174 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17 
Komplettering avseende införande av bevattningsförbud i Tjörns 
kommun 
Motion 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs.
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§281 

Samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- 
och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och 
Stenungsunds kommuner 

2020/335 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

1 Ingå samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och 
skuldrådgivning enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 

2 Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att komplettera 
underlaget med tidigare avtal samt att undersöka möjlighet att inhämta 
yttrande av socialnämnden. 

Sammanfattning 
Till Tjörns kommun har inkommit ett förslag till förändringar i 
samarbete gällande konsumentrådgivning samt budget - och 
skuldrådgivning som kommunen har med Stenungsund, Orust 
och Lilla Edet. Förslaget innebär att konsumentrådgivning inte 
längre kommer ingå som en del i samarbetet. I och med detta 
behövs ett nytt samarbetsavtal som ska godkännas och beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Ansvaret för ovan nämnda verksamhet har sedan 2014 legat på 
socialnämnden som också har resurser för detta inom ramen för 
sin budget. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 1995-12-14, § 167 
Kommunfullmäktige 2014-11-13 § 181 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-02 
Förslag samarbetsavtal  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Björn Möller (-) föreslår även att arbetsutskottet ska komplettera 
underlaget med tidigare avtal samt att undersöka möjlighet att inhämta 
yttrande av socialnämnden. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§282 

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna och Björn på 
Tjörn vill att kommunen agerar för att förstärka 
äldreomsorgen 

2020/115 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
notera informationen och besluta skrivelsen som besvarad. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) reserverar sig till förmån för 
Rosalies förslag och lämnar en skriftlig reservation som redovisas i 
slutet av paragrafen. 

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 
Socialdemokraterna och Björn på Tjörn har inkommit med en 
skrivelse 2020-04-15 där man föreslår åtgärder för att förstärka 
äldreomsorgen på Tjörn. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade att skicka skrivelsen på remiss till socialnämnden samt 
Tjörns Måltids AB för att inhämta svar. Svar har nu inkommit från 
remissinstanserna och finns i detta tjänsteutlåtande.  

Utifrån svaren från remissinstanserna föreslår förvaltningen att 
skrivelsen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20 § 31 
Socialnämnden 2020-05-27 §123 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 
Skrivelse ”Socialdemokraterna och Björn på Tjörn vill att 
kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen 
Beslut socialnämnden ang remissvar 
Beslut TMÅAB ang remissvar 

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

Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till skrivelsen första punkt att 
”Socialnämnden får extra anslag på minst 5 miljoner för att förstärka 
äldreomsorgen”. 

Björn Möller (-) tillstyrker Rosalie Sanyangs (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej- röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag, 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Martin Johansen (L). 

2 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-). 

Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) lämnar följande reservation: 

Vi Socialdemokrater och "Björn på Tjörn", reserverar oss mot 
beslutet som togs av majoriteten i KSAU 2020-12-10, punkt 11, att; 
notera skrivelsen från ”Socialdemokraterna och Björn på Tjörn 
angående förstärkning av äldreomsorgen” som besvarad. 
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Det är punkt 1 i ärendet ” Socialnämnden får ett extra anslag på 
minst 5 miljoner för att förstärka äldreomsorgen” som vi 
reserverar oss till förmån för. Vi anser att dessa 5 miljoner behövs 
till det förändringsarbete som pågår just nu och som kallas 
Heltidsresan. Majoriteten anser sig kunna genomföra 
Heltidsresan inom ram för Socialnämndens budget. 

Tjörns kommun ligger bland de sämsta, jämfört andra kommuner 
när det gäller skillnader i löner mellan kvinnor och män. Ett svar 
på detta är att vi har så många deltidsanställda kvinnor inom 
socialförvaltningens område, äldreomsorg. Det finns idag 247 
tillsvidareanställda inom äldreomsorgen som arbetar deltid. Att 
heltid är norm, blir ett hån mot alla dessa medarbetare om man 
inte tillskjuter medel så att de kan erbjudas heltid med hållbara 
scheman, eller i alla fall ta steg i rätt riktning. Istället anställs 
fortfarande timvikarier i oförminskad utsträckning för att det är 
billigare. 

Vi Socialdemokrater och Björn på Tjörn tycker att vi har en god 
äldreomsorg och detta tack vare personalen. Vi anser att det hög 
tid, att i dessa Corona-tider skjuta till medel så att de som önskat 
gå upp i tid får göra det omgående och därmed kunna minska på 
timvikarier och därmed hålla nere antalet personer  som bedriver 
omsorg om varje vårdtagare.
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§283 

Utvärdering sponsring 2020 

2020/193 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera informationen. 

Sammanfattning 
På grund av rådande coronapandemi har endast två evenemang 
genomförts och då i en ny coronaanpassad tappning. 

Sillens Dag den 6 juni 2020 – digital sändning i två timmar. 
Beviljat bidrag 50 000 kronor och evenemanget har erhållit 50 000 
kronor. Utvärdering är inlämnad och finns som bilaga. 

Träbåtsfestivalen den 2-4 juli – utställning vid Södra hamnen samt 
tre digitala sändningar.  
Beviljat bidrag 200 000 kronor och evenemanget har erhållit 75 000 
kronor. Utvärdering är inlämnad och finns som bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-10 
Utvärdering Sillens Dag 2020 
Utvärdering Träbåtsfestivalen 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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§284 

Antagande av Riktlinjer för styrdokument i Tjörns 
kommun 

2020/224 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

• Anta förslag till Riktlinje för styrdokument, daterad 2020-12-01 
• Upphäva nuvarande Riktlinje för styrdokument, beslutad 2015-02-

12 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att ändra 
förslaget med förtydligande kring beslutsinstans för kommunala 
föreskrifter. 

Barnkonventionen 
Beslutet om riktlinje för styrdokument påverkar inte, får inte 
konsekvenser för och berör inte på annat sätt barn. Däremot är det 
en fördel för alla kommuninvånare om processerna kring 
kommunens styrdokument – och därmed kommunens arbetssätt 
och prioriteringar – blir tydligare. 

Sammanfattning 
Kommunen har en mängd beslutade styrdokument. Vissa beslutas 
av politiken och andra av tjänstepersoner. Sättet som de tas fram, 
implementeras och kommuniceras främjar inte medarbetarnas 
förutsättningar att följa dem och göra rätt. Styrdokumenten 
behöver förenklas, förtydligas och samordnas. I styrdokumenten 
behöver också de ekonomiska konsekvenserna synliggöras. Att 
komma tillrätta med denna situation har varit ett av de 
prioriterade målen för kommunstyrelsen under 2020 och arbetet 
kommer att fortsätta även under 2021. 

För att förbättra processerna kopplade till framtagande, beslut, 
implementation och kommunikation av styrdokument har en 
översyn av riktlinjen för styrdokument i Tjörns kommun 
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genomförts. Den nuvarande riktlinjen har skrivits om för att skapa 
tydlighet kring definitioner och beslutandenivåer. 

Förslaget till riktlinje har förankrats i samtliga kommunens 
förvaltningar och hos kommunens ledningsgrupp (samtliga 
förvaltningschefer och VD:ar). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-30 
Förslag till riktlinje för styrdokument, daterat 2020-12-01 
Nuvarande riktlinje för styrdokument, beslutat 2015-02-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska ändra förslaget med 
förtydligande kring beslutsinstans för kommunala föreskrifter.
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§285 

Återremitterat ärende: Ansökan om bidrag till 
sjöräddningssällskapet till Sjöräddningssällskapets 
vågbrytare 

2020/280 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1  medge 326 995 kr inkl. moms i bidrag till Sjöräddningssällskapet för 
etableringen av en vågbrytare i inloppet till Södra hamnens västra 
del. 

2 SSRS ska erbjudas en nyttjanderätt omfattande vågbrytarens 
position och den plats där de förtöjer sina båtar utan administrativ 
avgift. 

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 
Sjöräddningssällskapet(SSRS) i Skärhamn har erhållit en 
vågbrytare i gåva. SSRS har själva gjort arbetet med utläggningen 
av vågbrytaren i inloppet till den västra kajen i Södra hamnen. 

För arbetet med att förankra vågbrytaren har SSRS anlitat en 
entreprenör. SSRS önskar att kommunen täcker kostnaden för 
etableringen om en summa av 326 995 kronor inkl. moms.  

Entreprenören Västkustens Brygg och Transport AB kan inte 
lämna garanti på utfört arbete på grund av flytbryggans skick och 
det utsatta läget. Detta beror dels på att fästena var skadade, vilket 
har åtgärdats, och dels att betongen i konstruktionen var vittrad 
vilket innebär sänkt hållbarhet och långsam vatteninträngning. 
Skulle kommunen ta över ansvaret för vågbrytaren skulle det 
behövas en organisation som kan periodiskt inspektera 
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flytbryggan avseende både vatteninträngning och att 
utmärkningar är i skick att förhindra påsegling. 

Om SSRS själva äger och driftar vågbrytaren så har de närhet till 
elkraft för länspumpar och ljus så att fartyg kan undvika att segla 
på den samt är ofta på plats så att de kan ha kontinuerlig 
övervakning på vågbrytaren. SSRS behöver ett arrende eller en 
nyttjanderätt för att ha rätt att nyttja kommunens vattenområde. 
Lämpligtvis erbjuder kommunen en nyttjanderätt som både 
omfattar rätten att ha vågbrytaren på nuvarande plats och att 
nyttja platsen där SSRS båtar ligger förtöjda.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §268 2020-11-12  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-03 
SSRS ansökan 2020-11-05 (KS 2020.2987) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§286 

Återremitterat ärende: Ansökan båtplats för föreningen 
Strandstädarna 

2020/242 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott erbjuder Strandstädarna en 
båtplats i Södra hamnen för säsongen 2021 utan ersättning. 

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 
Föreningen Strandstädarna är en ideell förening som bedriver 
strandstädning i bland annat Tjörns kommun. År 2019 hämtade de 
in cirka 16 ton skräp från hav och stränder varav hälften av 
skräpet insamlades i 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 lösts 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.  

Kommunens kaj i Södra hamnen Skärhamn skulle passa deras 
ändamål och är den enda kaj som kommunens förvaltning 
disponerar för närvarande. Större delen av resterande båtplatser i 
kommunen ägs av Tjörns Hamnar AB. Hamnbolagets styrelse har 
yttrat sig att de inte har några lämpliga platser att upplåta. 

Förvaltningen förslag är att Strandstädarna erbjuds en plats i 
Södra Hamnen strax söder om Sjöräddningssällskapet utan 
kostnad för säsongen 2021. Förvaltningen ska jobba vidare med att 
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hitta en bättre plats i framtiden samt en lämplig plats att lasta av 
soporna i Skärhamns närhet så att den trafiken minimeras under 
sommarmånaden när Södra hamnen är full med besökare och 
framkomligheten begränsad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15, § 222 
Tjörns Hamnar AB:s styrelse 2020-10-23, § 52 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-03 
Ansökan ang båtplats från Strandstädarna 
Strandstädarnas verksamhetsberättelse 2019 

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

Beslutet skickas till 
Föreningen Strandstädarna 
Mark och exploateringsavdelningen 
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§287 

Begäran om förhandling avseende köp av kajen mellan 
akvarellmuseet och sjöräddningssällskapet, med 
tillhörande vattenområde 

2020/133 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att handläggning av 
samtliga ärenden avseende försäljning av kommunal mark till 
Tjörns Hamnar AB ska avvakta bolagsutredningens resultat och 
begäran avslås därför.  

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 
Tjörns Hamnar AB (THAB) har ansökt om att få köpa hamnen 
mellan Akvarellmuseet och Sjöräddningssällskapet. Kommunens 
förvaltning rekommenderar att avvakta resultatet från 
bolagsutredningen innan handläggning av detta ärende och att 
begäran därför avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §194 2019-10-17  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-01 
THAB styrelsemöte §62 2019-12-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-), Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tjörns Hamnar AB 
Mark och exploatering 
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§288 

Yttrande avseende detaljplan för Häggvall 3:43 

2020/327 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig enligt 
tjänsteutlåtandet. 

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 
Kommunstyrelsen har ombetts yttra sig avseende 
samrådshandlingarna för detaljplan för Häggvall 3:43 och har 
följande att anmärka på: 

• Beteckningarna på de planerade gemensamhetsanläggningarna bör 
ha en bokstav för enhetsnumret för att undvika sammanblandning 
med existerande eller framtida gemensamhetsanläggningar. 

• En genomförandetid på 5 år är fullt tillräckligt för en så här liten 
detaljplan. 

• Trafik inom området bör undvikas så långt som möjligt av 
säkerhetsskäl. 

• Det är önskvärt med staket eller liknande mot vägarna utanför 
området för barnsäkerhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-24 
Samrådshandlingar avseende detaljplan för Häggvall 3:43 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
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§289 

Återremitterat ärendet: Utredning: Fritidskort för 
ungdomar 

2020/226 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att ge 
förvaltningen i uppdrag att: 

1. Ta fram ett förslag på införande av ungdomskort under 2021. 

2. Utreda möjligheterna att kommunens nämnder och bolag är 
med och finansierar införandet. 

3. Se över förutsättningarna för ett införande av seniorkort med 
egenavgifter. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet kan få positiva konsekvenser för 
barn. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-14/§261 att 
uppdra förvaltningen att utreda möjligheten till införande av 
busskort för ungdomar. Utredningen belyser även seniorkort ur 
ett övergripande perspektiv.  

Den huvudsakliga rekommendationen från utredningen är att 
man inte inför fria fritidskort i nuläget utan avvakta den nationella 
utredningen om ett nationellt biljettsystem (se nedan). Alternativt 
bör man överväga att införa en subventionerad lösning parallellt 
som man avvecklar nuvarande tjänst kring seniorkort för att 
undersöka hur man kan nyttja detta på ett mer effektivt sätt. 

I den sakpolitiska överenskommelsen, det s k ”Januariavtalet”, 
som slutits mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna anges 
att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i Sverige ska 
träda ikraft 1 januari 2022. En utredning är genomförd och 
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förslaget har nyligen varit föremål för remiss. Utredningen är 
måhända inte lika optimistisk i tidsplanen men föreslår ändock att 
ett nationellt system ska finnas på plats någon gång under första 
halvåret 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 187 den 17 september 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 261 den 14 november 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-17 
Utredning med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för att ge förvaltningen i uppdrag att: 

1. Ta fram ett förslag på införande av ungdomskort under 2021. 
2. Utreda möjligheterna att kommunens nämnder och bolag är med 

och finansierar införandet. 
3. Se över förutsättningarna för ett införande av seniorkort med 

egenavgifter.  

Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) tillstyrker Lars Carlssons (M) 
förslag.
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§290 

Ansökan om sponsring av evenemanget Sillens dag 

2020/293 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ingår 
sponsringsavtal med Södra Bohuslän om 50 000 kronor för att 
genomföra arrangemanget Sillens Dag 2021.  
 
Om arrangemanget inte kan genomföras på grund av rådande 
coronapandemi och restriktioner kopplade till detta ska medel som inte 
förbrukats returneras till kommunen. Övriga villkor beskrivs i avtal. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-)reserverar sig till förmån för 
eget förslag och lämnar en skriftlig reservation som redovisas i slutet av 
paragrafen. 

Barnkonventionen 
Beslutet påverkar barn på ett positivt sätt i och med att de får 
möjlighet att ta del av ortens historia på flera olika sätt och platser.  

Sammanfattning 
Sillens Dag arrangeras 2021 i ny tappning där olika aktiviteter sprids 
över Tjörn under den gemensamma marknadsföringsplattformen 
Sillens Dag.  
 
På grund av coronapandemin genomfördes Sillens Dag som en digital 
aktivitet 2020. Det har gjort att arrangörerna inför 2021 har utvecklat 
konceptet till att bli mer coronasäkert och spridas till flera aktörer på 
Tjörn och inte fokuseras till en plats, även om Klädesholmen 
fortfarande är i fokus.    
 
Arrangemangets syfte är att skapa uppmärksamhet kring sillen, fira 
svenska traditioner på Sveriges nationaldag och bidra till att 
varumärket Klädesholmen och Tjörn utvecklas och stärks.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-23 § 10 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-18 
Sponsringsansökan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) yrkar avslag på ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) 
m.fl. förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) lämnar följande reservation: 

Vi reserverar oss mot beslutet att som vanligt bevilja 50 .000:- i sponsring 
till  Sillens dag på Klädesholmen.  

Dessa arrangörer är fullt kapabla att bekosta denna verksamhet på egen 
hand utan bidrag av skattebetalarna på Tjörn. För oss är detta alldeles 
för mycket pengar att spendera på några timmars PR-Jippo . Som 
jämförelse kan nämnas att Tjörns kommun nyligen har beslutat att 
Kvinnojouren fick nöja sig med 35.000 ;- för ett helt års verksamhet. 

Beslutet skickas till 
Anna Haraldsson, Södra Bohuslän Turism 
Kultur- och fritidsnämnden
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§291 

Sibräcka 2:29, Tjörns kommun - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av återvinningscentral m.m. 

2020/320 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
1. Bygglov beviljas. 
2. Som kontrollansvarig godkänns Kenneth Larsson. 
 
Upplysningar 
• Byggnadsarbetena får påbörjas tidigast 4 veckor efter att detta 

beslut kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Information om vilket 
datum, som gäller i detta ärende finns att hämta på 
poit.bolagsverket.se. Post- och inrikes tidningar. 

• Tekniskt samråd ska hållas innan byggstart. Tid för tekniskt samråd 
bokas hos byggavdelningens expedition (0304-601140/0304/601142). 

• Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. 
• Utstakning av fristående byggnads läge ska utföras av 

samhällsbyggnadsnämnden.  
• Berörda delar får inte tas i bruk förrän slutbesked meddelats. 
• Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 

Sammanfattning 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av återvinningscentral m.m. 
utanför detaljplan. Bygglov föreslås beviljas. 

Beslutet är fattat med stöd av punkt A.18 kommunstyrelsens 
delegationsordning i sin lydelse av den 3 september 2020. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-18 
Ansökan, 2020-10-22 
Planritning, 2020-10-20 
Projektbeskrivning, 2020-10-02 
Situationsplan, 2020-09-21 
Fasadritning, 2020-09-21 
Plan- och sektionsritning, 2020-09-21 
Nybyggnadskarta, 2020-09-21 
Produktinformation Modulsystem, 2020-09-21 
Produktinformation Modultoalett, 2020-09-21 
Situationsplan Befintligt utseende satelit, 2020-09-21 
Situationsplan Befintligt utseende, 2020-09-21 

Planförutsättningar 
Aktuell plats är belägen utanför detaljplanelagt område. 

Aktuellt område är i kommunens översiktsplan ÖP 13 betecknat 
med R (område med endast generella bestämmelser). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av återvinningscentral 
m.m. I huvudsak gäller ansökan följande: 
• befintlig huvudbyggnad byggs till och delar av planlösningen 

liksom användningen ändras, 
• nybyggnad av kundtoalett med en byggnadsarea på 7 m2, 
• befintlig personalmodul om 50 m2 flyttas och placeras i 

anslutning till befintlig huvudbyggnad samt byggs till med 25 
m2 samt  

• omstrukturering av anläggningen vilket bl.a. avser ändringar 
av upplagen, parkeringsytor samt nya stödmurar liksom 
skyddsräcken/ staket inom området. 

Ansökan blev komplett 2020-10-22. 

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Södra Bohusläns räddningsförbund har i yttrande daterat 2020-10-
26 inget att erinra. 
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Miljöavdelningen har i yttrande daterat 2020-11-10 inget att erinra. 
De bedömer dock att det kan finnas markföroreningar på eller 
nära platsen. Området där ombyggnationen är planerad finns 
upptaget i EBH-stödet för potentiellt förorenade områden. 
Miljöavdelningen framför i sitt yttrande att de bedömer att 
byggnationen inte kan påbörjas innan beslut om förorenade 
områden har avslutats. 

Sökande har 2020-11-13 kommenterat miljöavdelningens 
synpunkter och framfört att de har en översiktlig tidsplan 
sluttäckning av deponin vid Heås. 

Bebyggelse och byggnadsverk ska bland annat utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas (2 kap 6 § plan- och bygglagen). 

Bebyggelse och byggnadsverk får inte lokaliseras, placeras eller 
utformas så att de eller deras avsedda användning medför fara 
eller betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § plan- och 
bygglagen). 

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 
byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny 
sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om 
inverkan på omgivningen blir stor, eller om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande (4 kap 2 § plan- och 
bygglagen). 

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan (8 kap 1 
§ plan- och bygglagen). 

Förvaltningens bedömning och förslag till beslut 
Föreslagna åtgärder bedöms kunna prövas direkt i bygglov utan 
krav på detaljplan. 
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Föreslagna åtgärder bedöms vara anpassade till den egna 
anläggningen och den omgivande bebyggelsemiljön på ett 
godtagbart sätt. 

Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla kravet på god form-, färg 
och materialverkan. 

Föreslagna åtgärder bedöms inte medföra betydande olägenhet 
för omgivningen. 

Föreslagna åtgärder bedöms vara i överensstämmelse med 
riktlinjerna i den översiktliga planeringen. 

Kraven i 2 kap 2, 5, 6 och 9 §§, 4 kap 2 § samt 8 kap 1 § plan- och 
bygglagen bedöms uppfyllas. 

Förutsättningarna i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för beviljande 
av bygglov utanför detaljplan bedöms uppfyllas. 

Bygglov föreslås beviljas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD) och Lars Carlsson (M) 
föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tjörns Kommun, Saltängsvägen 2, 444 31 Stenungsund 
Byggavdelningen 
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§292 

Information: Status inriktningsbeslut för ny översiktsplan 

2020/243 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
I egenskap av styrgrupp för framtagande av ny översiktsplan 
diskuterar arbetsutskottet planering av fortsatta arbetet och 
inriktningsbeslutet. Styrgruppen kommer att avsätta särskilt tillfälle i 
närtid för överläggning.
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