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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Lars Carlsson (M) 
Peter Andersson (L) 
Björn Möller (KD) ersätter Jörgen Myrberg (KD) 
Robert Mattsson (C) 
Urban Möller (L) 
Robert Berntsson (TP) ersätter Rikard Larsson (S) 
Jan Berndtsson (S) 
Björn Sporrong (S) 
Stefan Wirtberg (S) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Jenn Johansson (SD) 

Övriga närvarande Robert Johansson (M) 
Stellan Samsson (-) 
 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef 
Jonas Da Silva Larsson, utvecklingsledare  § 302 
Annie Frid, nämndsekreterare 
Urban Nilsson, avdelningschef bygg 
Lene Larsson, miljöchef    § 302 
Åsa Jönsson, avdelningschef plan   § 302 
David Andersson, VA-chef   § 302 
Martin Lilja, enhetschef VA planering  § 302 
Linn Sörensen-Ringi, bygglovshandläggare  § 303 
Joakim Hernqvist, bygglovshandläggare  § 303 
Emma Olsson, bygglovshandläggare  § 303
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§ 302 

Svar på remiss: Kommunernas klimatlöften 2022 

2020/121 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden avser att under 2022 operativt arbeta 
med följande klimatlöften: 

(1) Vi har en laddplan för kommunen 

(6) Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 

(20) Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har skickat ut en inbjudan till 
länets kommuner att delta i satsningen ”Kommunernas klimatlöften 
2022”. Kommunernas klimatlöften 2022 består av 20 olika åtgärder som 
är väl beprövade och som kan bidra till önskad utsläppsminskning till 
2030.  

Kommunen ska, om man beslutar sig för att delta, fatta beslut om vilka 
av de 20 åtgärderna som kommunens olika verksamheter ska arbeta 
med och genomföra under år 2022. Kommunstyrelsen tar fram ett 
kommunövergripande svar för Tjörns kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) har skickat inbjudan till samtliga nämnder och 
styrelser som ska återkomma med svar om vilket eller vilka av de 20 
klimatlöftena som respektive nämnd och styrelse bedömer kunna 
arbeta operativt och genomföra under 2022.  

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har miljö- och planavdelningen 
med trafikenheten deltagit i handläggningen.  

Samhällsbyggnadsnämndens svar på remissen 
Nämndernas remissvar ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften som 
respektive nämnd anser sig kunna arbeta operativt med och genomföra 
under 2022. Det noteras att eventuella resurser, finansiella och/eller 
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personella, som krävs för att uppfylla de löften som nämnden eller 
styrelsen ställer sig bakom ska respektive nämnd stå för.  

I svarsformuläret som är bilagt Länsstyrelsens remiss, framgår att 
respektive kommun ska svara i vilken grad kommunen har arbetat, 
eller kommer att arbeta, med de olika klimatlöftena, enligt en skattning 
av A - Ja, detta ska vi göra 2022, B - Detta löfte uppfyller vi redan, C -
Nej, detta kan vi inte göra 2022. Det noteras också att de av 2021 år 
löften som inte hunnit uppfyllas, kan ingå i klimatlöftena för 2022.  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att följande klimatlöften är 
aktuella att arbeta operativt med (A) under 2022: 

(1) Vi har en laddplan för kommunen  
Beskrivning:” Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter 
och tar fram en plan för laddning av fordon där kommunen har 
rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska 
peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med 
aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda 
bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så 
att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att 
parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.” 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en laddplan för kommunen kopplar an 
till kommunens arbete med att genomföra kommunens trafikstrategi “På 
väg!“. Trafikenheten har ett pågående arbete med att kartlägga var 
laddmöjligheter bör placeras i kommunen, både för boende i kommunägda 
bostäder samt vid besöksparkeringar, samt utreder möjliga samarbeten med 
olika aktörer.  
 
(6) Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
Beskrivning: ”Det innebär att möjliggöra samnyttjande av 
parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- och handelsparkering i 
centrala områden framför annan parkering, att se till att gatuparkering 
inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra 
flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla 
parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.” 

Samhällsbyggnadsnämnden har redan parkeringskostnader frikopplade från 
hyran av lägenheter samt att besöksparkering är prioriterad i centrala delar. 

4



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nämnden avser arbeta vidare med frågan om olika parkeringslösningar, där 
genomförandet av kommunens trafikstrategi “På väg!“ ses som en del i detta.  

(20) Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet  
Beskrivning: ”Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog 
om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på 
omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit 
allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen 
ska återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas 
omhand.” 
 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt för att nå ut till invånarna i 
kommunen, speciellt genom miljöavdelningens verksamhet. Under 2021 har 
det varit svårt att arbeta med utåtriktad verksamhet på grund av inställda 
evenemang riktade till allmänheten. För 2022 avser miljöavdelningen att ha en 
aktiv omvärldsbevakning kring evenemang och satsningar för 
invånardeltagande och -engagemang och fånga upp och delta i evenemang som 
riktar sig till allmänheten samt få ut riktad information om dessa till 
kommunens invånare.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 160 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 
Beskrivning av satsningen ”Kommunernas klimatlöften inför 2022” 
20 klimatlöften inför 2022 – beskrivning av de olika löftena 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) och Urban Möller (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 303 

, Tjörns kommun - Återförvisat ärende 

2020-000645 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 
1. Länsstyrelsens beslut 2021-10-08 om upphävande och återförvisning 
av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2020/316, med rättelse enligt § 
2020/355, överklagas 
 
2. Ordförande Lars Carlsson ges delegation att skriva under 
överklagandet 
 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att avslå ansökan om bygglov 
i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus enligt beslut § 2020/316, 
med rättelse enligt § 2020/355. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen 
som genom beslut 2021-10-08 upphävt samhällsbyggnadsnämndens 
beslut i ärendet och återförvisat ärendet till nämnden för nyupptagen 
handläggning.  

Samhällsbyggnadsnämnden väljer att överklaga länsstyrelsens beslut. 
Förvaltningen tar fram en skrivelse som ska skickas in till beslutsinstans 
i samband med överklagande, vilken undertecknas av nämndens 
ordförande.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-09, § 355 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-11, § 316 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2021-10-08 
Samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut med tjänsteutlåtanden 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Jenn Johansson (SD), Björn 
Möller (KD) och Urban Möller (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att 
 
1. Länsstyrelsens beslut 2021-10-08 om upphävande och återförvisning 
av samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2020/316, med rättelse enligt § 
2020/355, överklagas 
 
2. Ordförande Lars Carlsson (M) ges delegation att skriva under 
överklagandet 
 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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