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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

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) 
Rikard Larsson (S) 
Anette Johannessen (S) 
 
Evike Sandor, kommunchef 
Thelma Fredin, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef kommunledningskontoret 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Magnus Lindell, lokalstrateg  § 4 
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef § 22
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
ändringar: 
 
Tillägg: 
 
- Placering av åk 4-9, nav på västra Tjörn 
- Diskussion om kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska göra följande 
tillägg till dagordningen: 

- Placering av åk 4-9, nav på västra Tjörn 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska göra följande tillägg 
till dagordningen: 

- Diskussion om kommunstyrelsens delegationsordning 

Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Björn Möllers 
(-) fd (M) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen Björn Möllers (-) fd (M) och Lars Carlssons 
(M) förslag mot varandra. Lars Carlssons (M) förslag väljs. Omröstning 
begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (-) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 

3 Nej röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) 
fd (M). 
 
Björn Möllers (-) fd (M) förslag väljs.
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 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2 

Information: Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns 
kommuns bolagskoncern 

2019/284 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunjurist Thelma Fredin informerar om arbetet med utredning av 
bolagsstrukturer i Tjörns kommuns bolagskoncern där arbetsutskottet 
kontinuerligt ska informeras vid kommande sammanträden. Ett förslag 
till beslut ska därefter presenteras under våren. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3 

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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 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4 

Information: Lokalförsörjning inkl skolstruktur avseende 
västra Tjörn 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Lokalstrateg Magnus Lindell informerar arbetsutskottet om den 
utredning som genomförts avseende lokalförsörjning inklusive 
skolstruktur västra Tjörn. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor 

2019/362 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att frågan ska utredas kopplat 
till strukturen för framtidens skola och med det anses motionen 
besvarad. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har väckt en motion om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB. 
Socialnämnden föreslår att frågan utreds kopplat till strukturen för 
framtidens skola. Det noteras även från socialförvaltningen att det inte i 
dagsläget finns rätt förutsättningar att skapa denna typ av daglig 
verksamhet på Tjörns kommun. Resterande instanser ställer sig positiva 
till förslaget men kan ej ansvara för handledningen som krävs. 

Mot bakgrund av att det idag inte finns rätt förutsättningar för att 
skapa denna typ av daglig verksamhet har förvaltningen föreslagit 
att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20, § 32 
Tjörns Bostads AB 2020-05-19, § 32 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-27, § 25 
Socialnämnden 2020-01-29, § 13 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 268 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-19 
Tjänsteutlåtande Tjörns Måltids AB 2020-05-11 
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-04-22 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2020-02-17 
Tjänsteutlåtande socialnämnden 2020-01-10 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns 
skolor 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
socialnämndens förslag, att frågan ska utredas kopplat till strukturen 
för framtidens skola. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Thord 
Jansson (SD) angående solceller på offentliga byggnader 

2019/173 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad, 
med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller vid 
upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna för 
solceller bedöms vara gynnsamma. 

Barnkonventionen 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får 
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att 
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en 
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår 
miljö kan minska genom denna insats. 

Sammanfattning 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på 
offentliga byggnader. I motionen yrkar motionären på att 
kommunfullmäktige ska ge tjänstepersoner i uppdrag att ta med 
solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader. 

Motionen remitterades till Tjörns Bostads AB som anser motionen 
besvarad då bolaget redan arbetar med frågan.  

Även kommunstyrelsen anger i sitt svar att man arbetar med 
frågan genom att solceller redan nu alltid finns med i 
upphandlingsunderlag kopplat till offentliga byggnader, om 
förutsättningarna för solceller bedöms vara gynnsamma. 
Kommunstyrelsen beslutade även i november att ställa sig bakom 
åtgärd nummer 16 i ”Kommunernas klimatlöften” som innebär att 
kommunen under 2021 ska satsa på att producera egen solel 
genom att installera minst en egen anläggning för produktion av 
solel eller är delägare i en solcellspark. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 122 
Kommunstyrelsen 2020-03-05, § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 30 
Tjörns Bostads AB 2019-12-16, § 63 
Kommunfullmäktige 2019-04-17, § 141 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2019-12-09 
Motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på offentliga 
byggnader 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§7 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Rikard 
Larsson (S) om solpark 

2019/392 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad, 
med hänvisning till att en av de åtgärder som Tjörns kommun 
ställt sig bakom i ”Kommunernas klimatlöften” och därmed 
förbundit sig att arbeta med under 2021 är att producera egen 
solel. 

Barnkonventionen 
Beslutet om att anse motionen besvarad påverkar inte, får 
konsekvenser för eller berör barn på något sätt. Arbetet med att 
hitta mer hållbara lösningar för att producera el kan får dock en 
positiv påverkan på våra barns livsvillkor då belastningen på vår 
miljö kan minska genom denna insats. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in motion angående solpark. I 
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen 
inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för 
att upprätta en kommunal solpark. Detta dels för kommunens 
eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor och andra som vill 
investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en trovärdig 
åtgärd för att bidra till energiomställningen på Tjörn 

Förvaltningen har handlagt motionen och menar att det är många 
faktorer som behöver beaktas i ett sådant åtagande och att detta 
lämpligen görs i samband med pågående arbete med att ta fram 
en översiktsplan alternativt att det görs i samband med 
detaljplaneläggning. 

Kommunfullmäktige valde att vid sitt sammanträde 2020-08-27 att 
återremittera ärendet för att beakta inbjudan från regionstyrelsen 
och landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas 
klimatlöften.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen fattade i november 2020 beslut om att ställa sig 
bakom ett antal åtgärder i satsningen ”Kommunernas 
klimatlöften”. Kommunernas klimatlöften är ett gemensamt 
initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som en 
del i ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. En av de 
åtgärder som Tjörns kommun ställt sig bakom och därmed 
förbundit sig att arbeta med under 2021 är att producera egen 
solel. Detta innebär att kommunen under året ska satsa på att 
producera egen solel genom att installera minst en egen 
anläggning för produktion av solel eller är delägare i en 
solcellspark.  

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 123 
Kommunstyrelsen, 2020-03-05, § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20, § 31 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 282 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Motion från Rikard Larsson (S) om solpark 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8 

Svar på motion från Martin Johansson (SD) m.fl. om 
kameraövervakning 

2020/325 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för 
utredning av de juridiska förutsättningarna förenat med 
förvaltningens förslag. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet om att införa kameraövervakning kan 
leda till en tryggare och säkrare miljö för kommunens barn och 
unga att växa upp i. Det skulle också kunna resultera i minskad 
skadegörelse på kommunens skolor och förskolor vilket innebär 
en förbättring av barnens ”arbetsmiljö”. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna på Tjörn har inkommit med en motion om 
kamerabevakning – Säkrare kommun. Sverigedemokraterna vill 
att tryggheten på Tjörn måste förbättras. Allt för många 
kommuner i Sverige har fallit offer för en ökad skadegörelse och 
fortsätter utvecklingen i denna riktning kommer kommunens 
slogan ”Säker och trygg kommun” inte längre att vara aktuell. I 
motionen föreslår Sverigedemokraterna  

• att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för 
kriminell aktivitet 

• att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning 
i områden som utredningen anser särskilt drabbade 

• att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell 
hantering av insamlat material och en lämplig övervakningscentral 

• att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess 
konsekvenser. 

Polisen har detaljgranskat var brotten har inträffat och de är 
utspridda på gator över en lång sträcka, vilket gör att de anser att 
det inte är aktuellt med den sortens kamerabevakning. 
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Polisen anser att det endast är 2 eller 3 platser som kan vara 
aktuella för kamerabevakning. Dessa platser är Häggvallskolan, 
Bleketskolan och Skärhamns skola. Kommunens egen statistik 
gällande skadegörelse pekar också på att det är dessa tre platser 
som skulle kunna vara aktuella för kamerabevakning. 

Kommunen har idag inget gällande upphandlat ramavtal för 
kamerabevakning varför sådan upphandling behöver genomföras. 

Kommunikationen kring trygghets- och säkerhetsskapande arbete 
kommer att prioriteras under 2021 i och med beslutat prioriterat 
mål för kommunstyrelsen – ” Ökad kännedom om kommunens 
trygghets- och säkerhetsskapande arbete”. 

I och med svaret i tjänsteutlåtandet så är det förvaltningens 
uppfattning att motionen bör bifallas utifrån föreslagna 
beslutspunkter. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 210 
Kommunstyrelsen 2019-10-31 § 198 

Samverkan 
Samverkan har skett med Tjörns Bostads AB och 
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-18 
Skadegörelse på Tjörn 2020 – Polisen 
Skadegörelse kommunala byggnader 2020 – Tjörns Kommun 
Motion från Martin Johansson (SD) m.fl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för utredning av de juridiska förutsättningarna förenat med 
förvaltningens förslag. 

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9 

Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader 

2021/15 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelningen av 
budget 2021 avseende politikerkostnader. 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för 
politikerkostnader om 9 Mkr, där revisionen tilldelats 1,04 Mkr. 
Arvodesberedningen har utifrån det framtagit förslag till 
fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Fördelning av budget 2021 avseende politikerkostnader. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§10 

Revidering av sjöbodsregler 

2020/330 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att 
genomföra en total översyn av sjöbodsreglerna. 

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 
Förvaltningen har gjort en översyn av regler för sjöbodsarrende 
och då uppmärksammat att det finns behov av att göra ändringar i 
vissa delar.  

Enligt nu gällande regler för sjöbodsarrende (punkten 2) är 
avtalstiden bestämd till 5+3 år. Detta får till följd att beslutade 
avgiftshöjningar inte får genomslag på det sätt som önskas. Det 
leder också till att arrendatorer i samma situation får olika 
avgiftsnivåer beroende på när deras respektive arrendeavtal 
ingicks. Med hänsyn till detta föreslås att avtalstiden ändras till 
1+1, vilket också är i linje med avtalstiden för kommunens övriga 
arrendetyper.  

Det bedöms också finnas ett behov av att ändra reglernas punkt 
13. Enligt nuvarande regler har en arvinge rätt ta över 
arrendeavtalet vid arrendators frånfälle. En förutsättning är 
emellertid att arvingen senast två år efter arvskiftet är folkbokförd 
i kommunen.  

Med hänsyn till att det i många fall kan ta lång tid innan arvskifte 
förrättas så blir det med nuvarande lydelse svårt att förutse exakt 
hur lång tid en arvinge har på sig att folkbokföra sig i kommunen 
innan möjligheten att ta över arrendeavtalet försvinner. För att 
undvika detta problem föreslås tidsfristen för folkbokföring 
istället börja löpa från dagen för dödsfallet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-15 
Förslag till reviderade Regler för sjöbodsarrende i Tjörns 
kommun, bilaga 1 
Förslag till reviderade Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun 
med markeringar, bilaga 2 
Nu gällande Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun, bilaga 3 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för att genomföra en total översyn av sjöbodsreglerna. 

Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Lars 
Carlssons (M) förslag.
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§11 

Återrapportering: Uredning av ansvar för kommunens 
skog 

2019/358 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att 
tydliggöra hur arbetet med kommunens skog ska hanteras och 
vem som ska utföra det. 

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 
Kommunens skog sköts idag av mark- och 
exploateringsavdelningen i väntan på beslut om vart i 
kommunens förvaltning ansvaret ska ligga. 

Mark- och exploateringsavdelningen förvaltar skogen och får 
avkastning i väntan på att marken ska exploateras eller bytas för 
att komma över exploateringsbar mark. Mindre avverkningar 
köps in av kultur- och fritidsförvaltningen eller externa firmor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2019-09-05, § 154 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för att tydliggöra hur arbetet med kommunens skog ska hanteras och 
vem som ska utföra det. 
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§12 

Yttrande i mål 16316-20, laglighetsprövning enligt 
kommunallagen avseende nytt verksamhetsområde: 
spillvattenavlopp för fastigheter i Ängeviken 

2020/254 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 203 den 26 november 2020 
att anta nytt verksamhetsområde för spillvattenavlopp i 
Ängeviken enligt karta över verksamhetsområde och förteckning 
av omfattade fastigheter. Beslutet har överklagats till 
Förvaltningsrätten i Göteborg. Inför kommunstyrelsens 
behandling upprättar förvaltningen ett förslag till yttrande. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 203 

Beslutsunderlag 
Föreläggande om yttrande i mål 16316-20 avseende Nytt 
verksamhetsområde: spillvattenavlopp för fastigheter i Ängeviken 
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§13 

Svar på remiss: En utvecklad organisation för lokal 
statlig service - slutredovisning 

2020/351 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
 
Sammanfattning 
Finansdepartementen har remitterat promemorian ”En utvecklad 
organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)”. 
Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå hur 
serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det 
handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och 
om fler myndigheter bör knytas till servicesamverkan. 

Inför kommunstyrelsens behandling upprättar förvaltningen ett förslag 
till remissvar. 

Beslutsunderlag 
Missiv, remiss: En utvecklad organisation för lokal statlig service - 
slutredovisning  
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§14 

Svar på remiss: Vissa ändrade åldersgränser i skatte- 
och socialavgiftssystemet 

2019/71 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Tjörns kommun yttrar sig i enlighet med upprättat förslag  
2021-01-18. 

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 
I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i 
pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för 
att understödja övergången till ett förlängt arbetsliv (prop. 2020/21:1 
utg.omr.11 avsnitt 3.8). I propositionen aviserades även att vissa 
åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras 2023 
respektive 2026.  

I promemorian föreslås att åldersgränsen för det förhöjda 
grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och 
allmän löneavgift ska betalas till och med det år mottagaren av 
ersättningen fyller 66 år. De nya bestämmelserna föreslås gälla från och 
med den 1 januari 2023. Från och med den 1 januari 2026 föreslås 
åldersgränserna motsvara riktåldern för pension, vilket innebär en 
ändring från 66 till 67 år. 

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, 
Centerpartiet och Liberalerna. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-18 
Förslag till remissvar 2021-01-18 
Promemorian: Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och 
socialavgiftssystemet 
Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M) föreslår 
att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§15 

STO-samverkan om åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för fast 
vägförbindelse Orust och fastlandet 

2021/14 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. ställa sig bakom förslaget till samverkan med Orust och 
Stenungsunds kommuner i framtagande av åtgärdsvalsstudie 
ang fast vägförbindelse mellan Orust och fastlandet enligt 
bifogad avsiktsförklaring. 

2. kommunstyrelsens ordförande skriver under 
avsiktsförklaringen för Tjörns kommuns räkning. 

3. kommunens bidrag till finansieringen tas inom ramen för 
budget kopplat till kommungemensamma projekt/utveckling. 

 
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 
För att möjliggöra en långsiktig hållbar regional 
samhällsutveckling är en fungerande infrastruktur avgörande. 
Utvecklingsmöjligheterna för kommunerna Stenungsund, Tjörn 
och Orust (STO) är kraftigt påverkade av befintlig infrastruktur i 
form av kopplingen mellan E6 och öarna Tjörn och Orust. STO-
kommunerna samverkar idag kring gemensamma 
infrastrukturfrågor bland annat inom ramen för nätverket KUSTO 
(se bifogad samverkansplan). En av de åtgärder som bedöms 
prioriterade i denna samverkan är en ny fast vägförbindelse 
mellan Orust och fastlandet. Samhällsekonomiska analyser som 
genomförts visar på relevansen i en fast förbindelse mellan Orust 
och E6. Den nya fasta förbindelsen föreslås kunna ersätta bilfärjan 
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vid Kolhättan – Svanesund och förbinda Varekil med Svenshögen 
och ett mot där E6 korsar.  

För att arbetet med frågan ska kunna tas vidare till beslut för 
prioritering av Västra Götalandsregionen (VGR) och Trafikverket i 
en kommande regional plan måste en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
genomföras. Trafikverket ansvarar för att genomföra ÅVS efter 
beställning från VGR. Då det är ett hårt tryck på 
infrastrukturåtgärderna i vår region och många projekt 
konkurrerar med varandra bedömer STO-kommunerna att ett sätt 
att flytta fram positionerna i denna fråga är att vara med och 
finansiera den ÅVS som måste genomföras. Om STO-
kommunerna är med och finansierar studien bedöms det att 
arbetet kan komma igång snabbare. Kommunernas bidrag i 
finansieringen gör att VGR lättare kan prioritera denna begäran 
till Trafikverket.  

För att visa på samsyn om bron har STO-kommunerna upprättat 
en avsiktsförklaring. I denna framgår att kommunerna kan tänka 
sig att finansiera en ÅVS upp till maximalt 900 tkr. Summan 
föreslås delas lika mellan de kommuner som skriver under 
avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen kommer att användas 
som underlag till en skrivelse till kommunalförbundet Fyrbodal 
om att göra en begäran till VGR om en beställning hos 
Trafikverket av en ÅVS för en fast vägförbindelse mellan Orust 
och fastlandet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-04-30, § 125 (beslut om 
kommungemensam samverkan) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Avsiktsförklaring mellan STO-kommunerna 
Samverkansplan KUSTO för södra Bohusstråket 
STO – broutredning. Rapport Trafik och samhällsekonomisk 
analys 2018-06-14 version 2 
 
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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§16 

Försäljning av kvarvarande bostadsarrende inom 
Klädesholmen Östra 

2013/180 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1) Upphäva kommunstyrelsens beslut 2013-09-05 § 161 avseende 
köpesumma.  

2) Bostadsarrendet på del av Klädesholmen 1:1 ska erbjudas att 
friköpas mot marknadsvärde. 

 
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 
Som en del av genomförandet av detaljplanen Klädesholmen Östra 
beslutade kommunstyrelsen 2013-09-05 § 161 att marken under sex 
bostadsfastigheter skulle erbjudas att friköpas till ett pris om 1,25 Mkr per 
fastighet. Fastighetspriser i Västsverige har sedan dess ökat ca 50%. 

Under åren mellan 2013 och 2019 har fem av de sex ursprungliga 
bostadsarrendena försålts till arrendatorerna. Den oavstyckade marken på 
Klädesholmen 1:1 kvarstår och arrendatorn är fortfarande intresserade av 
att köpa loss marken under sin bod. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen den 5 september 2013, § 161 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 september 2020, § 179 
Kommunstyrelsen den 1 oktober 2020, § 208 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§17 

Begäran om starttillstånd för vidareutveckling av 
Hypergene 

2021/3 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna 
starttillstånd om 1 mkr för fortsatt utveckling av Hypergene. 
Anslaget är ett totalanslag.  

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 investeringsbudgeten för 2021 finns medel avsatta för 
vidareutveckling av kommunens gemensamma 
beslutsstödssystem Hypergene. Kommunen har haft systemet 
sedan 2015 och systemet innehåller i dag ett anta funktioner för att 
stödja i huvudsak kommunens chefer och verksamhetsutvecklare i 
deras planering, styrning och uppföljning. I Hypergene idag finns 
följande moduler: 

• Ekonomi 
• Personal 
• Befolkningsstatistik 
• SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) 
• Avvikelserapporter 
• Hemtjänst 
• IFA 
• Målstyrning och verksamhetsrapportering 

Funktionaliteten i Hypergene möjliggör en effektivare och 
tidsbesparande planering, uppföljning, analys och 
verksamhetsutveckling samt att kommunens verksamhet arbetar 
på likartat sätt med dessa frågor. 

Det finns behov av att fortsätta utveckla funktionaliteten i 
Hypergene för att ytterligare kunna stötta cheferna i deras arbete. 
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Utvecklingen av systemet kommer att vara behovsstyrd varför det 
är svårt att säga exakt vilka insatser som kommer att göras under 
2021 men tänkbar utveckling är  

• utveckling av funktionalitet kopplat till SAM 
• funktionalitet för internkontroll 
• tydligare startsida för cheferna 
• samt funktionalitet för uppföljning av inköp och upphandling. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-22 
Ordförandebeslut 2015-06-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-12 
Begäran om starttillstånd 2021 Hypergene 
Projektbeskrivning av investeringsprojekt vidareutveckling 
Hypergene 2021 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Ekonomiavdelningen 
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§18 

Begäran om starttillstånd från barn- och 
utbildningsnämnden efter inriktningsbeslut för 
framtidens skola på Tjörn 

2021/16 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Bevilja starttillstånd för de projektmedel som finns avsatta i 
investeringsbudgeten kopplat till redan beslutade åtgärder 
Framtidens skola (se inriktningsbeslut). 

2. Finansieringen av driftskonsekvens ska ske till 100 %. 

Barnkonventionen 
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommun 
barnchecklista och kommit fram till att beslutet har positiva 
konsekvenser för barn. Inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige 
taget 2020-06-11 påvisar att utvecklingen av skolstrukturen bland 
annat innebär en mer likvärdig skola och en bättre utbildning. 
Genom att bevilja starttillstånd för redan beslutade delar kan 
arbetet för att nå de positiva effekterna för barn och unga 
påbörjas. 

Sammanfattning 
I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige om inriktning för 
utveckling av skolstrukturen i Tjörns kommun. Barn- och 
utbildningsnämnden vill nu påbörja projekteringen kopplad till 
projekt för beslutade delar av den framtida skolstrukturen samt 
påbörja åtgärder kopplade till det akuta behovet av 
förskoleplatser i Skärhamn. För dessa ändamål finns det avsatta 
investeringsmedel i den av fullmäktige beslutade 
investeringsbudgeten.  

För att ta del av avsatta investeringsmedel behövs ett beslut om 
starttillstånd. Då barn- och utbildningsnämnden efterfrågar en 
finansiering av driftskonsekvensen till 100% behövs det, enligt 
beslutad investeringspolicy, förutom ett beslut i ansvarig nämnd 
även ett beslut i kommunstyrelsen. 
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Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-21, § 1 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) Barn och utbildning  
2020-01-13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-01-21 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2021-01-12 
Begäran om starttillstånd från barn- och utbildningsnämnden 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 12:35 – 12:45. 

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

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Så fort beslut om 4-9 nav på Bleketskolan fattats, ska projektering 
av östra (Häggvall) och västra navet (Bleket) ske samtidigt.  

Vi vill också att de ordinarie ledamöterna i KSAU ska utgöra politisk 
styrgrupp under projekteringen, dels för att uppnå största möjliga 
koncernnytta och dels för att se till att byggnationen går så fort som 
möjligt.”
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§19 

Slutredovisning av investeringsprojekt ny webbplats 

2019/49 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna redovisning av 
investeringsprojekt för ny webbplats. 
 
Sammanfattning 
Projektet som nu slutredovisas avser införande av ny webbplats för 
kommunen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-21, § 42 

Beslutsunderlag 
Slutredovisning av investeringsprojekt webbplats 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska godkänna 
redovisningen. 
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§20 

Uppdrag: Riktlinje för adjungering av ledamöter i 
nämnder och styrelse 

2021/13 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta med att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en riktlinje för adjungering av 
ledamöter i nämnder och styrelse. 

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 
Den 21 oktober 2020 inkom vänsterpartiet med en begäran om 
adjungering i barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2020-11-12 att remittera frågan till den tillsatta arbetsgruppen för 
det politiska klimatet. Gruppen konstaterade att det behövs ett 
övergripande förhållningssätt för adjungering till nämnderna och 
styrelsen, varpå ett uppdrag riktades till förvaltningen om 
framtagande av en riktlinje. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslås nu formellt uppdra förvaltningen att frambringa en sådan 
riktlinje, i enlighet med arbetsgruppens intentioner. Den 
kommande riktlinjen ska slutligt behandlas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2001-01-20 
Delrapport politiska klimatet hösten 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att avvakta 
med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en riktlinje för 
adjungering av ledamöter i nämnder och styrelse. 

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Rosalie 
Sanyangs (S) förslag.

32



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21 

Uppdrag: Utredning med anledning av uppkommna VA-
läckor i Skärhamn 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra kommunchef att 
genomföra en utredning som belyser: 
 
1. Hur information och kommunikation såväl internt som externt 

hanteras vid denna typ av händelse. 
2. Hur arbetet vid den aktuella händelsen samordnades utifrån 

nödvattenplan. 
3. Förbättringsåtgärder för ovanstående punkter. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av uppkomna VA-läckor i Skärhamn vid slutet av 
januari 2020 avser arbetsutskottet att uppdra kommunchef att utreda 
hur händelsen hanterades och att identifiera förbättringsåtgärder. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att uppdrag 
kommunchef att genomföra en utredning som påvisar: 
 
1. Hur information och kommunikation såväl internt som externt 

hanteras vid denna typ av händelse 
2. Hur arbetet vid den aktuella händelsen samordnades utifrån 

nödvattenplan 
3. Förbättringsåtgärder för ovanstående punkter 
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§22 

Nyttjanderätt Tubberöds hamnförening 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra förvaltningen att 
närmare utreda ärendet. 
 
Sammanfattning 
Mark- och exploateringschef Jimmy Lundström informerar 
arbetsutskottet om det aktuella ärendet där ordförande i 
hamnföreningen inkommit med en förfrågan om omprövning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska uppdra förvaltningen 
att närmare utreda ärendet. 
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§23 

Information om processen kring Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG) 

2020/238 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningskontorets avdelningschef Magdalena Patriksson 
informerar arbetsutskottet om den fortsatta processen kring 
kommunens intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). 
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§24 

Placering av åk 4-9, nav på västra Tjörn 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte behandla frågan om 
placering av årskurs 4-9, nav på västra Tjörn vid dagens sammanträde. 
 
Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid fastställande av dagordning 
gjort ett tillägg om placering av årskurs 4-9, nav på västra Tjörn, enligt 
förslag från Björn Möller (-) fd (M). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. att utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt 
Skärhamn) avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2021). 

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

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

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska avslå Rosalie 
Sanyangs (S) förslag då frågan ska behandlas av arbetsutskottet på 
kommande sammanträde 4 februari. 

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

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 
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Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M). 

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

Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

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

”Den sittande majoriteten har förhalat beslut om placering av ett 
4-9 nav på västra Tjörn i flera år. För våra elever och lärare på 
Bleketskolan innebär den osäkerheten att rekrytering försvåras 
och att lärarkompetensen blir svårare att upprätthålla. Ytterst 
påverkas kvalitén i skolan och eleverna får betala priset. 

Efter den muntliga redovisningen om placering av ett 4-9 nav på 
västra Tjörn framstår det allt tydligare att den enda realistiska 
placeringen är Bleket. 

Därför yrkade vi på att alternativutredningar avslutas och att 4-9 
nav på västra Tjörn utvecklas på Bleket.” 

37



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25 

Diskussion om kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och att 
delegationsordningen ska lyftas för ny behandling på nästkommande 
sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Rosalie Sanyang (S) har lyft frågan om kommunstyrelsens 
delegationsordning och noterar till protokollet en rad synpunkter att 
beakta vid kommande behandling av ärendet. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) gör följande anteckning till protokollet: 

”1. Frågor om köp, försäljning och avtal om arrenden eller servitut som 
rör fastigheter, mark och vattenområden, inbjuder till korruption och 
nepotism, och leder lätt till misstankar om sådant. Därför är det 
olämpligt att en enskild person ska ha ansvar för sådana frågor. Dessa 
frågor bör därför inte delegeras till enskild. 

2. Alla politiska beslut ska föregås av underlag som de beslutande 
kunnat granska. 

Man ska inte kunna kalla ett ärende Samråd för att utan varken 
underlag, beslut eller protokoll lägga ansvar på någon annan. 

3. Om en delegerad fråga upplevs som känslig eller svår för den som 
fått delegationen, ska den upp som ett vanligt ärende i politiken. (Det 
får aldrig vara svårt för enskild tjänsteman att erkänna problem, som vi 
istället ska hjälpas åt att lösa. Men beskriv då vad problemen är och ge 
politikerna underlag i frågan innan diskussionen.)  ” 
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