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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Bo Bertelsen (M) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rikard Larsson (S) 
Anette Johannessen (S) 
Martin Johansson (-) fd (SD) 
 
 
Evike Sandor, tf kommunchef 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Shuja-At Noormohamed, förvaltningschef § 54 
Bertil Oresten, Niras   § 31 
Ida Gäskeby, Niras   § 31 
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§30 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.
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§31 

Lokalförsörjning i Tjörns kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Bertil Oresten och Ida Gäskeby från Niras presenterar en delrapport 
avseende utveckling av lokalförsörjning i Tjörns kommun. Uppdraget 
omfattar två delar; framtagande av strategi och riktlinjer för 
kommunens lokalförsörjning, samt framtagande av 
lokalförsörjningsplan 2021-2030. 
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§32 

Information: Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns 
kommuns bolagskoncern 

2019/284 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Tf kommunchef Evike Sandor informerar om arbetet med utredning av 
bolagsstrukturer i Tjörns kommuns bolagskoncern där arbetsutskottet 
kontinuerligt informeras om arbetets gång. 
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§33 

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. 

 

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om 
förbättrat företagsklimat och ökat företagande 

2020/326 

Beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med 
hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar barn negativt. 

Sammanfattning 
Martin Johansson med flera, har lämnat en motion angående ökat 
nyföretagande med yrkandena att näringslivsstrategen, förutom 
sina befintliga arbetsuppgifter skall finna förslag på hur antalet 
personer som väljer att starta företag på Tjörn kan bli fler samt att 
Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler 
gymnasieelever skall prova UF-företagande. 

Motionen har skickats på remiss till Barn- och 
utbildningsnämnden. Deras svar är att då Tjörn inte har en egen 
gymnasieskola utan Tjörns elever väljer gymnasieutbildningar på 
skolor som ligger i andra kommuner, kan nämnden inte påverka 
hur dessa huvudmän bedriver sin verksamhet. Det vill säga om de 
väljer att arbeta med Ung Företagsamhet som är organisationen 
bakom UF-företagande. De lyfter i sitt svar att flera av de skolor, 
bland annat Nösnäsgymnasiet, som Tjörns elever väljer har dock 
ett mycket gott samarbete med Ung Företagsamhet. 

Tjörns kommun har också ett samarbetsavtal med Ung 
Företagsamhet sedan många år tillbaka, där kommunen bidrar 
med 15000 kronor till deras verksamhet. Avtalet är anpassat 
utifrån befolkningsmängd och liknande avtal finns med 
majoriteten av Göteborgsregionens kommuner. 

I näringslivsstrategens nuvarande uppdrag finns redan uppdraget 
att stimulera nyföretagandet inom kommunen. Detta görs bland 
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annat genom att regelbundet marknadsföra så kallade ny-
startskurser i Vi på Tjörn samt marknadsföra Nyföretagarcentrum 
och Skatteverkets utbildningar riktade till nystartade företag i 
andra kanaler. Vi har även upplåtit lokaler i kommunhuset för 
nystartsrådgivning. Tjörns kommun har ett högt nyföretagande 
och hamnar ofta bland de 70 kommuner med högst nyföretagande 
i Sverige, och kanske än viktigare – många av våra nystartade 
företag finns sedan kvar i många år, det vill säga att 
överlevnadsgraden är hög. 

Tidigare beslut 
Barn och utbildningsnämnden 2021-01-21 § 6 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 211 

Samverkan 
Barn och utbildningsförvaltningen FSG 2021-01-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2002-01-11 
Motion från Martin Johansson med flera avseende ett förbättrat 
företagsklimat och ökat nyföretagande 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§35 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om ändring 
av riktlinjer för flaggning 

2020/267 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om ändring av 
riktlinjer för flaggning, med följande yrkande: 

”Att kommunfullmäktige ändrar i kommunens flaggningsschema 
att övergå till att hissa den svenska nationalvimpeln på daglig 
basis utanför kommunhuset. 

Att kommunfullmäktige beslutar att Sveriges nationalflagga skall 
vaja på kommunens flaggstänger på Nordens dag den 23 mars. 
https://gbgbohuslan.norden.se/  

Att kommunfullmäktige ändrar och övergår till ett nytt 
flaggningsschema (se nedan) utöver andra flaggningsdagar:  

När ingen särskild flaggning skall följande förslag på 
flaggningsschema råda:  

Vid kommunhuset Skärhamn (ståendes med ryggen mot 
byggnaden) 

1 januari - 31 december 

Stång l: Nationvimpel 

Stång 2: kommunflaggan 
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Stång 3: Säker och trygg-flaggan 

Stång 4: EU-flaggan 

Stång 5: Tourist info-flaggan 

Stång 6: Nationvimpel 

Vimpel kan vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med 
flaggan. Det blå fältet ska vara vänt uppåt.  

Att kommunfullmäktige även ändrar i dokumentet riktlinjerna för 
flaggning, att föreningsflaggor får hissas vid speciella fall utanför 
kommunhuset.” 

Förvaltningens kommentar till motionen: 

Tjörns kommun har i dagsläget en riktlinje för flaggning som 
utgår från: 

- Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269 

- Förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar 

- Rekommendationer från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. 

Riksarkivets riktlinjer för flaggning samt utredningen Rikets 
vapen och flagga (SOU 1966:62) som hänvisar till flaggning vid 
statliga offentliga byggnader har också beaktats. 

Förvaltningen bedömer att det saknas skäl att göra avsteg från de 
utförliga bestämmelser och rekommendationer som Tjörns 
kommuns riktlinjer för flaggning utgår ifrån. Motionen föreslår 
därmed avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 175 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Riktlinjer för flaggning i Tjörns kommun 
Motion 2020-10-08 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§36 

Svar på motion från Benny Halldin (S) om utredning för 
att förbättra möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar 

2020/263 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

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 
Motion 2020/263 gällande ”Utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar i Tjörns kommun” 

Tjörns kommun tillämpar metoden ”kompetensbaserad 
rekrytering” som kännetecknas av struktur och jämställdhet.  

Vid chefsrekrytering ska en representant från HR samt fackliga 
representanter medverka i rekryteringsprocessen, enligt Tjörns 
kommuns rekryteringsrutin. Personalavdelningen erbjuder s.k. 
personlighetstester vid rekrytering av chefer eller andra typer av 
tjänster.  

Vid rekrytering av chefer på högre nivå medverkar även politiker.  

Tjörns kommun har en personalpolicy som också hänvisar till vår 
rekryterings rutin och rekryteringsprocess, se bilaga. 

Vid rekrytering av Kommunchef, Förvaltningschefer samt VD för 
de kommunala bolagen används externa rekryteringsföretag, för 
att kvalitetssäkra processen ytterligare. Detta kan även bidra till 
fler ansökningar, då dessa hanteras av extern part och därmed inte 
alltid ses som allmänna handlingar i och med det första urvalet. 
Politiker deltar i denna process för tillsättning av kommunchef, 
förvaltningschef och VD. 
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Personalavdelningen avråder att Tjörns kommun genomför en 
”opartisk utredning för att kartlägga vilka förbättringspunkter 
som finns gällande chefsrekryteringar”. Kommunen har en tydlig 
rekryteringsrutin och process, samt genomför en 
medarbetarundersökning 2021. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 176 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-10 
Rekryterings rutin och rekryteringsprocess 
Motion från Benny Halldin (S) om utredning för att förbättra 
möjligheterna till lyckade chefsrekryteringar 

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

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 
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§37 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om att främja 
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 

2019/361 

Beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott remitterar ärendet till 
socialnämnden för att belysa om ett Returvaruhus kan bedrivas i 
form av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller i annan 
samverkansform. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar barn negativt. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna på Tjörn har genom Rikard Larsson (S) 
inkommit med en motion om att främja återbruk genom 
”Returvaruhus” på Tjörn, daterad 18 oktober 2019. 
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får väckas. 

Motionen innebär att ett ”Returvaruhus” inrättas i Tjörns 
kommun. Syftet är att främja återbruk genom ett ställe där både 
inlämning av funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas och 
införskaffas. I motionen förs förslaget fram att ett sådant 
returvaruhus skulle vara ett komplement till befintlig 
återvinningscentral. TBAB, Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. 

Motionen har hanterats av TBAB som ställer sig positiva till 
motionens syfte men bedömer att denna verksamhet inte kan 
bedrivas inom ramen för nuvarande ägardirektiv. 

På liknande sätt har Avfallsavdelningen handlagt ärendet och 
även de är positiva till motionens ambition men ser inga 
möjligheter att inom nuvarande budgetram kunna bedriva denna 
verksamhet. 

Motionen har även skickats till socialförvaltningen för yttrande. 
De ser likt andra det som ett positivt syfte med motionen men 
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belyser även de att de ekonomiska konsekvenserna måste utredas 
innan denna form av verksamhet startas. 

På Tjörn bedrivs idag ett flertal secondhand butiker och 
antikvariat i privat regi. Under våren 2021 planerar även Svenska 
Kyrkan på Tjörn att öppna en liknande verksamhet som motionen 
avser. Projektet, som kallas S:t Marys, finns på flera platser i 
landet, har som syfte att erbjuda platser för rehabilitering och 
arbetsträning för personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Att Tjörns kommun skulle ta initiativ till en konkurrerande 
verksamhet är inte lämpligt. Om Tjörns kommuns fullmäktige vill 
gå vidare med motionen bör i så fall Socialnämnden få i uppdrag 
att utreda möjligheterna till samverkan med redan existerade 
verksamheter. Detta skulle kunna ske genom olika projekt eller 
via så kallat IOP (idéburet partnerskap). 

Tidigare beslut 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 50 
Socialnämnden 2020-09-23, § 195 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 177 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 267 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom 
returvaruhus på Tjörn 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-08-28 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska remittera ärendet till 
socialnämnden för att belysa om ett Returvaruhus kan bedrivas i form 
av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller i annan 
samverkansform. 

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 
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§38 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö 

2020/272 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad 
med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens svar i frågan. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har inkommit med en motion om 
bohuslänsk klassisk arkitektur och estetiskt tilltalande 
byggnadsmiljö, med följande yrkande: 

- Att Tjörns kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation 
ska särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt 
motionens intentioner. 

- Att Tjörns kommun skall medverka till att kulturhistoriska och 
estetiska värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks 
samt att intresset för hög kvalitet inom arkitektur och 
formgivning stärks.” 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden, som antagit följande motionssvar: 

Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att Tjörns 
kommun skall medverka till att kulturhistoriska och estetiska 
värden i befintliga miljöer tas tillvara och förstärks samt 
välkomnar ett stärkt intresse för hög kvalitet inom arkitektur och 
formgivning. Samhällsbyggnadsnämnden som beslutande instans 
i plan- och byggfrågor baserar sitt arbete på detta synsätt.  
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Samhällsbyggnadsnämnden delar inte uppfattningen att Tjörns 
kommun generellt vid nybyggnation ska beakta och främja 
”klassisk arkitektur” framför någon annan. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut tar utgångspunkt i gällande 
plan- och bygglagstiftning, nationella mål och riktlinjer om hållbar 
och inkluderande samhällsbyggnad samt sakkunskap inom 
kulturmiljövården. Detta innebär att nybyggnation vid planering 
och lovgivning ska relateras till befintliga kulturhistoriska värden, 
men även till en mängd andra estetiska, funktionella, sociala och 
tekniska aspekter. 

Med hänvisning till ovan föreslår samhällsbyggnadsnämnden att 
motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-09, § 341 
Kommunfullmäktige 2020-10-15, § 186 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-23 
Motion 2020-10-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§39 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
energioptimering inom byggnation 

2019/393 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

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

Sammanfattning 
Motionären föreslår fullmäktige besluta:  

”Att fullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utforma ett nytt regelverk inom byggnation som riktar sig till 
både privatpersoner, byggbolag, entreprenörer och utförare som 
ska vara verksamma i kommunen. Detta regelverk ska vara 
utformat efter ett miljö- och energiperspektiv som inkluderar 
materialval, energiförmåga, och hållbarhet.” 

Samhällsbyggnadsnämnden har i yttrande förklarat att nämnden 
ser positivt på motionens intentioner, men menar att det är en 
fråga som faller utanför samhällsbyggnadsförvaltningens 
ansvarsområde. Detta då förvaltningens byggavdelning inte har 
rätt att ställa högre eller andra krav än gällande bestämmelser 
medger samt då planavdelning i sin verksamhet endast i viss mån 
kan bidra till att uppnå önskad energioptimering.   

Med hänsyn till det anförda bedömer förvaltningen att motionen 
bör avslås.  

Tidigare beslut 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Motion 2019-11-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

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

§40 

Beslut om resultatutjämningsreserv (RUR) 

2021/37 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

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 
I samband med beslut om skattesats för 2021 beslutade 
kommunfullmäktige uppdra förvaltningen att ta fram underlag 
för beslut om resultatutjämningsreserv (RUR). 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i 
en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 194 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Förslag – Riktlinjer resultatutjämningsreserv (RUR), bilaga 1 
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§41 

Förändring av Taxa för Tjörns kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen med anledning av 
Covid-19 

2021/33 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för Tjörns 
kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen så att 
debitering av avgiften kan ske i efterhand för 2021. Debiteringen 
skall ske senast september 2021. 

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

Sammanfattning 
Med anledning av pandemin samt de restriktioner och 
rekommendationer som olika myndigheter utfärdat under det 
gångna året för bland annat restaurangnäringen har gjort att flera 
av våra företagare haft svårt att bedriva sin verksamhet på ett 
tillfredställande sätt.  

Flera av dessa företag är oerhört viktiga för Tjörns kommuns 
långsiktiga satsning på besöksnäring och vårt varumärke som 
besöksdestination men även som en attraktiv boendeort. 

På grund av rådande kris riskerar flera av dessa företag att tvingas 
till konkurs eller avveckling. Staten har gått in med stödpaket men 
Tjörns kommun bör också bidra för att underlätta för våra lokala 
företag att behålla arbetstillfällen och snabbt kunna återhämta sig 
efter krisen. Ett sätt är att underlätta för företagen att behålla sin 
likviditet. Genom att skjuta på faktureringen utav årsavgiften för 
kontroll av livsmedelsanläggningar till hösten 2021, kan företagen 
få möjlighet att förbättra sin likviditet under de viktiga 
sommarmånaderna efter en vintersäsong som kantats av 
regleringar och därmed minskad efterfrågan. 
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Detta betyder en tillfällig förändring av beslutad taxa, eftersom vi 
med en senare fakturering tillåter efterdebitering av 
kontrollavgiften och inte fakturerar i förskott, vilket vanligtvis 
sker i mars månad. Förslaget berör endast innevarande år.  

Liknande beslut togs 2020 med ambitionen att redan i år kunna 
förskottsbetala enligt gällande taxa. Pandemins utveckling och 
restaurangnäringens restriktioner har dock skärpts ytterligare 
under året och försvårat möjligheterna för företagen att bedriva 
sin verksamhet. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 27 
 
För 2020 års taxedebitering fattades ett liknande beslut, enligt: 
Kommunfullmäktige 2020-04-16, § 70 
Kommunstyrelsen 2020-04-02, § 98 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut 2020-03-26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§42 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 4 2020 

2021/30 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå 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 
Socialnämnden har översänt redovisning av kvartalsrapport 4 
2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 3 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Ledsagarservice enligt LSS, beslutsdatum 2019-10-21 (beslutet 
verkställt men verkställigheten avbröts 2020-08-01) 

- Kontaktperson enligt LSS, beslutsdatum 2020-02-28 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-07-08 

Kommunen hade även 3 verkställda beslut att rapportera in. De 
gällde följande: 

- Kontaktperson enligt SoL 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

- Kontaktperson enligt LSS 

Kommunen hade 2 beslut att rapportera som avslutats utan att 
verkställas. Båda besluten gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 6 man, 2 kvinna 
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Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-01-27, § 21 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-11 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-01-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§43 

Återkoppling avseende Tjörns kommuns mål och 
riktlinjer med nationella minoritetsspråk 

2021/35 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera informationen. 

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 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-09 att: 

1. Anta Tjörns kommuns mål- och riktlinjer med nationella 
minoritetsspråk.  

2. Att det ska ske en årlig återkoppling till kommunstyrelsen om 
hur arbetet fortskrider. 

Information har inhämtats från samtliga förvaltningar och 
redovisas i bilagd rapport.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-01-09, § 20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-16 
Rapport: Tjörns kommuns arbete för svenska minoriteter 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§44 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

2020/60 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att anta upprättat förslag till reviderad delegationsordning 
för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

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 
Det har uppmärksammats att det saknas beslutsrätt för 
förvaltningen inom vissa nödvändiga områden och det har också 
framförts önskemål om vissa andra förändringar i 
delegationsordningen.  

Förvaltningen har därför tagit fram förslag till reviderad 
delegationsordning i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 
till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-18 
Förslag till reviderad delegationsordning, bilaga 1 
Förslag till reviderad delegationsordning med markeringar,  
bilaga 2 
Delegationsordning i nuvarande lydelse, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§45 

Svar på remiss angående utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor 

2020/358 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att tillstyrka förslaget och besvara remissen i enlighet med 
kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-08, § 19. 

Barnkonventionen 
Kultur- och fritidsnämnden har bedömt att det mervärde som 
samverkan över kommungränserna innebär gynnar alla 
målgrupper, däribland barn och unga. 

Sammanfattning 
Göteborgsregionen (GR) har skickat ut Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor på remiss till 
samtliga medlemskommuner. Den genomförda utredningen 
menar att kulturfrågorna på många sätt är sammanvävda med 
andra sakområden där GR har ett samordningsansvar. 
Utredningen föreslår att det befintliga nätverket för kultur- och 
fritidschefer införlivas i GR:s organisation och att den samordning 
som idag hanteras av Stenungsunds kommun istället ska hanteras 
av GR. 

Kommunstyrelsen har skickat förslaget på remiss till Kultur- och 
fritidsnämnden för att inhämta nämndens synpunkter då GR:s 
förslag rör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.  

På kultur- och fritidsnämndens möte 2021-02-08 behandlades 
frågan och nämnden ställde sig starkt positiv till att GR får ett 
samordningsansvar gällande kulturfrågor. 

Tidigare beslut 
Göteborgsregionen 2020-11-27 § 220 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-08 § 19 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-10 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-01-20 
Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor 
Protokollsutdrag Göteborgsregionen §220 2020-11-27 
Missiv ang remiss utredning om eventuellt samordningsuppdrag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

28



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46 

Svar på remiss av promemorian: Frivillig skattskyldighet 
för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler 

2020/350 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Tjörns kommun yttrar sig i enlighet med upprättat förslag  
2021-02-16. 

2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

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 
Promemorians huvudsakliga innehåll  

I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en 
eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig 
skattskyldighet blir möjlig även vid uthyrning av lokaler till 
hyresgäster som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet 
eller har rätt till återbetalning. Det anges även vissa avgränsningar 
avseende en sådan förändring. Slutligen ställs vissa frågor till 
remissinstanserna att besvara. Den beskrivna förändringen är i 
nuläget inte något förslag från Finansdepartementet. Syftet med 
promemorian är att ersätta en s.k. hearing och att ge 
departementet ett så brett beslutsunderlag som möjligt genom att i 
ett tidigt skede få in synpunkter från berörda parter kring den 
möjliga förändringen. (Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt 
vid uthyrning av lokaler, Finansdepartementet) 
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Tjörns kommun är remissinstans och ombeds att besvara nedan 
frågor; 

1.Bör reglerna om frivillig skattskyldighet ändras så att det blir 
möjligt att bli frivilligt skattskyldig även för uthyrning av lokaler 
som inte stadigvarande används i en verksamhet som medför 
skattskyldighet eller rätt till återbetalning? 

2.Vilka fördelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till 
exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem 
som finns med dagens regler men som skulle åtgärdas av 
förändringen. 

3.Vilka nackdelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till 
exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem 
som förändringen skulle orsaka. 

Förslag till yttrande finns i bilaga 1, remissvar Tjörns kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-16 
Remissvar Tjörns kommun: Promemoria ”Frivillig skattskyldighet 
för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler” (Fi 2020/05159) 
Remissmissiv ”Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid 
uthyrning av lokaler” 
Promemoria ”Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid 
uthyrning av lokaler” 

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

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2020 

2020/32 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna uppföljning av internkontroll för verksamhetsåret 2020.  
 
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 
Kommunstyrelsen har vid inledningen av 2020 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-10 
Internkontrollplan 2020 
Bilaga till internkontrollplan 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M), Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) 
föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§48 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

2021/34 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska fastställa en internkontrollplan för 
verksamhetsåret 2021. I samband med kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-03-11 genomförs en workshop som ska ligga till 
grund för den nya internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
Utkast Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
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§49 

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

2021/17 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att till Stiftelsen Säbygården utbetala 20 375 kronor till 
deras angivna bankgiro. 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens beslut, 2011-04-14 § 98, tar kommunen 
emot utdelningar från aktier och fonder från stiftelsen Greta och 
Per Nilssons minnesfond. 

Stiftelsen Säbygården ansöker till kommunstyrelsen årligen om 
bidrag som motsvarar utdelningen. 

Ansökan har inkommit från Stiftelsen Säbygården om utbetalning 
som motsvarar utdelning med 20 375 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Ansökan om utbetalning av donerad utdelning från Stiftelsen 
Greta och Per Nilssons minnesfond, 2021-01-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§50 

Delrapport från arbetsgruppen för det politiska klimatet 

2020/95 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera delrapporten från arbetsgruppen för det politiska klimatet. 

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 
Kommunstyrelsen beslutade, genom ordförandebeslut 2020-06-16, 
att tillsätta en arbetsgrupp för dialog om det politiska klimatet. 
Arbetsgruppen har träffats vid sex tillfällen under 2020. Arbetet 
redovisas närmare i delrapporten. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, ordförandebeslut 2020-06-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-16 
Delrapport från arbetsgruppen för det politiska klimatet 
Skrivelse från Rosalie Sanyang (S), för socialdemokraterna och 
Björn på Tjörn, avseende delrapport från arbetsgruppen för det 
politiska klimatet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§51 

Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli 
adjungderad i barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen 

2020/284 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 
inhämtande av synpunkter. 

2. Remissvaret ska vara kommunkansliet tillhanda senast 23 
mars 2021. 

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 
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i 
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då 
partiet anser sig vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.  

Vänsterpartiet har föreslagit att Jeanette Lagervall ska ges 
närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden och att Alma 
Sibrian ska ges närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden.  

Fullmäktige har enligt kommunallagen rätt att besluta att en 
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd 
ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i 
överläggningar, men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att 
den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att 
remittera ärendet till gruppen för politiskt klimat (Klimatgruppen) 
för att inhämta gruppens inställning i frågan (2020-11-12, § 246). 
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Klimatgruppen har i rapport 2021-01-11 ställt sig positiv till 
Vänsterpartiets begäran och därvid föreslagit att förvaltningen ska 
ta fram förslag till rutin för adjungering.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott har emellertid beslutat att 
avvakta med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för 
adjungering (2021-01-28, § 20). Någon rutin har därför inte 
arbetats fram.  

Förvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder 
mot att bevilja Vänsterpartiets begäran om närvarorätt. Ärendet är 
emellertid av sådan karaktär att förvaltningen inte kan ta ställning 
till vad som bedöms vara lämpligt i förevarande fall. 
Vänsterpartiets begäran föreslås slutligt behandlas av 
kommunfullmäktige men i ett första skede föreslås arbetsutskottet 
remittera frågan till barn- och utbildningsnämnden för 
inhämtande av synpunkter. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§52 

Återrapportering: Handlingsplan för kommunkompassen 

2018/28 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
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 
Tjörns kommun genomförde under september 2017 
undersökningen Kommunkompassen. Utifrån kommunens 
resultat i undersökningen fick kommunchefen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för att arbeta med de områden som i 
undersökningen utpekades att ha utvecklingspotential. 
Kommunledningskontoret arbetade fram en handlingsplan för 
2018-2019 som sedan skulle beslutas av kommunledningen. Det är 
oklart om sådant beslut fattades och ingen tilldelades 
samordningsansvaret för handlingsplanen. Detta har gjort att 
verksamheten inte arbetat aktivt med handlingsplanen och någon 
uppföljning av handlingsplanen har inte genomförts tidigare.  

Handlingsplanen föreslog förbättringsaktiviteter på samtliga 8 
områden som finns med i kommunkompassen. Det kan 
konstateras att även om verksamheterna inte arbetat aktivt med 
handlingsplanen så har många av de förbättringsaktiviteter som 
föreslogs också genomförts eller påbörjats. Av de 44 föreslagna 
åtgärderna så har 39 % genomförts och ytterligare 29 % har 
påbörjats.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2018-01-11, § 17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25, § 22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-18 
Kommunkompass Tjörns kommun 2017 – rapport 
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Föreslagen handlingsplan 2018-2019 
Uppföljning av handlingsplan, 2021-02-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§53 

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Tf kommunchef Evike Sandor informerar kort om arbetet med Agenda 
2030 och att en mer utförlig föredragning inplaneras vid 
kommunstyrelsen nästkommande sammanträde. 
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§54 

Information: Skrivelse från styrelsen för Sjukhusen i 
väster - Vårdsamverkan SIMBA utveckling av den nära 
vården 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
En skrivelse har inkommit från styrelsen för Sjukhusen i väster, 
avseende vårdsamverkan SIMBA - utveckling av den nära vården. 
Socialförvaltningens förvaltningschef Shuja-At Noormohamed 
informerar om ärendet och bakgrunden till skrivelsen. 
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