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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Övriga närvarande Bo Bertelsen (M) §§ 234-235 
George Strömbom (C) 
Rikard Larsson (S) 
Anette Johannessen (S) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Martin Johansson (SD) 
 
Evike Sandor, tf kommunchef 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Magdalena Patriksson, avdelningschef §§ 234-237, 239-269 
Carolina Färdig, ekonomichef §§ 234-236 
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef §§ 234-238 
Thelma Fredin, kommunjurist §§ 234-235 
Anna Aldegren, näringslivsstrateg § 238 
Åsa Jönsson, planchef § 238 
Mats Berntsson, ekonom § 239 
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§234 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer utskickad dagordning med 
följande ändring: 

Utgår 
Politisk jour under jul och nyår 2020/2021 
 
Tillägg 
Information: Investeringsuppföljning januari-oktober 2020
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§235 

Samråd: Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns 
kommuns bolagskoncern 

2019/284 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
En utredning om bolagsstrukturen för Tjörns kommuns kommunala 
bolag har genomförts. Kommunjurist Thelma Fredin samråder med 
arbetsutskottet om utredningsförslagen.
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§236 

Information: Kommunal resultatutjämningsreserv 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ekonomichef Carolina Färdig informerar om kommunal 
resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt 
att reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda 
medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en 
lågkonjunktur.
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§237 

Information: Exploateringsavtal Härön 1:4 mfl 

2012/153 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunjurist Hans Blomqvist redogör för rättsliga aspekter av 
överlåtelse och godkännande av exploateringsavtal Härön 1:4 m.fl.
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§238 

Samråd Mark- och exploateringsavdelningen 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

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

 Detaljplan för del av Nordevik 1:54 för friluftsliv, camping, hotell 
och bostäder 

 Swedeship marine, Djupvik 
 Regler för sjöbodsarrenden 
 Bidrag till sjöräddningssällskapet 
 Starttillstånd Tångeröd 2:18 
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§239 

Information: Investeringsuppföljning januari-oktober 
2020 

2020/63 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ekonom Mats Berntsson informerar om kommunens investeringar per 
oktober 2020.  

Årets investeringsbudget är 115,1 mkr. Upparbetat till och med oktober 
är 69,6 mkr. Helårsprognosen för 2020 är 89,1 mkr. 

Avgiftsfinansierade investeringar är budgeterade till 69,0 mkr. 
Upparbetat till och med oktober är 53,9 mkr. Helårsprognosen är 63,0 
mkr. 

Skattefinansierade investeringar är budgeterade till 46,1 mkr. 
Upparbetat till och med oktober är 15,7 mkr. Helårsprognosen är 26,1 
mkr.
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§240 

Kommunchefen informerar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Tf kommunchef Evike Sandor informerar om aktuella frågor från 
förvaltningen och i dag bland annat om: 

 Påverkan på kommunens verksamheter i och med 
smittspridningen av Coronaviruset. 

 Räddningstjänsten storgbg 
 Aktuella uppdrag 

o Lokalförsörjning 
o Bolagsutredning 
o Färja 
o Äldreplan 
o Genomlysning av nämnder och styrelse
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§241 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg 
(TP) om att ändra  tjänstgöringsgraden för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av heltid 

2019/231 

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

Barnkonventionen 
Förvaltningen har 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 lämnat in en motion om att ändra 
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens nuvarande andre vice 
ordförande till tio procent av heltid.  

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2020-01-23 för 
vidare utredning av tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 
andre vice ordförande. 

Arvodesberedningen genomför nu en översyn av kommunens 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda och ska inom ramen för 
detta föra dialog med samtliga nämnders presidium för att få en 
överblick över arvoderingsnivåerna. Detta kommer pågå under 
hösten 2020. 

Förvaltningen föreslår att man inte föregår arvodesberedningens 
pågående översynsarbete genom att fatta beslut om en förändring 
i nuläget.   

Utöver ovanstående saknas det även stöd i lag för att genomföra 
den förändring som förslaget avser.  

Om det aktuella förslaget antas kommer kommunstyrelsens andre 
vice ordförande inte kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag som 
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kommunalråd. Detta då det krävs att ett kommunalråd utför sitt 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent).  

Ett kommunalråd är förtroendevald. Ett sådant uppdrag kan 
endast återkallas om det finns stöd i lag.  

Enligt kommunallagens 4 kapitel kan uppdraget som 
förtroendevald återkallas/upphöra då  

- den förtroendevalde önskar att avgå, 
- den förtroendevalde upphör att vara valbar, 
- val till fullmäktige har upphävts och omval hållits, 
- rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och 

mandatfördelningen har ändrats, 
- extra val till fullmäktige har hållits,  
- den förtroendevalde har vägrats ansvarsfrihet, 
- den förtroendevalde har dömts för brott för vilket lägst 

fängelse i två år kan följa, 
- den politiska majoriteten i en nämnd inte längre är 

densamma som i fullmäktige, samt 
- förändringar i nämndorganisationen görs.  

Bestämmelserna i kommunallagens 4 kapitel ger en fullständig 
bild av vid vilka tillfällen, och av vilka skäl, ett kommunalt 
förtroendeuppdrag kan återkallas under löpande mandatperiod.  

Då ingen av ovan nämnda situationer föreligger i aktuellt fall 
saknas det rättsligt stöd för att göra den föreslagna förändringen. 
Förvaltningen förslår därför att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 19 den 23 januari 2020 (återremiss) 
Kommunfullmäktige, § 321 den 12 december 2019 (bordläggning) 
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019, 
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29 
Motion den 21 maj 2019, 
Tjänsteutlåtande den 19 november 2019 
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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 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons 
(M) förslag väljs.
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§242 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg 
(TP) om att ändra riktlinjer mot mutor 

2020/42 

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

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 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige 
ska besluta att kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta 
förtroendevalda.  

Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtande avstyrkt förslaget då 
förtroendevalda tillhör den personkrets som kan göra sig skyldiga 
till mutbrott och att det därför är av stor vikt att kommunens 
riktlinjer mot mutor omfattar denna grupp. Det skulle också vara 
skadligt för allmänhetens förtroende om kommunen valde att 
undanta förtroendevalda från riktlinjerna.  

Kommunstyrelsen har återremitterar ärendet för komplettering av 
beslutsunderlaget med arvodesbestämmelser, policy och riktlinjer 
mot mutor samt en redogörelse för vilka ersättningar och arvoden 
som inte har betalats ut enligt gällande bestämmelser under 
innevarande mandatperiod. 

Förvaltningen har kompletterat utredningen med 
arvodesbestämmelser, policy mot mutor och riktlinjer mot mutor.  

Förvaltningen har dock inte kunnat ta fram uppgift om vilka 
arvoden och ersättningar som inte har betalats ut under 
innevarande mandatperiod. Detta då arvodesblanketterna enligt 
gällande dokumenthanteringsplan endast sparas under ett år och 
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redovisningen därutöver kräver en omfattande arbetsinsats. Den 
efterfrågade redovisningen torde dessutom inte ha någon 
betydelse för frågan om förtroendevalda ska omfattas av 
riktlinjerna mot mutor eller inte.  

De handlingar som tillförts ärendet förändrar inte förvaltningens 
inställning till förslaget. Riktlinjerna bedöms vara av viktig 
informativ betydelse för de förtroendevalda och det skulle även 
vara förtroendeskadligt att undanta kommunens politiker från 
kommunens riktlinjer mot mutor.  

Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § den 3 september 2020 (återremiss) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 138 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun 
Policy mot mutor 
Riktlinjer mot mutor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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§243 

Återremitterat ärende: Sammanslagning av kommunala 
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 

2020/103 

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 direkt påverkar, får konsekvenser för eller på 
annat sätt berör barn. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har föreslagit att det Kommunala pensionärsrådet 
och Rådet för funktionshinderfrågor ska slås samman. Förslaget 
motiveras med att råden till stor del behandlar samma 
frågeställningar och att det därmed är viktigt att råden har en 
gemensam hållning i dessa frågor.  

Det har även varit förenat med vissa svårigheter att rekrytera 
ledamöter till Rådet för funktionshinderfrågor. Detta har fått till 
följd att strukturen kring rådets verksamhet blivit bristfällig och att 
rådets arbete därigenom blivit lidande. Då det Kommunala 
pensionärsrådet har en väl fungerande struktur skulle en 
sammanslagning av råden innebära en förbättring i detta avseende. 
Arbetet med funktionshinderfrågor skulle därmed gynnas utan att 
arbetet med pensionärsfrågor påverkas i negativ riktning.  

Med en gemensam handläggning skulle även det administrativa 
arbetet på tjänstemannanivå minskas. Det skulle i sin tur leda till en 
smidigare och mer effektiv hantering av arbetet kring rådens 
verksamhet och även frigöra tid inom socialförvaltningen.  

Den föreslagna åtgärden kommer också innebära en minskad 
belastning på kommunens förtroendevalda, då antalet 
förtroendevalda som involveras i råden nästintill halveras.  
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Det bedöms vara viktigt att sammanslagningen inte leder till 
minskad representation från externa organisationer. 
Sammanslagningen får inte leda till att någon enskild organisation 
blir utträngd. De organisationer som är företrädda i råden i dag bör 
därför även fortsättningsvis vara representerade i rådet.  

Det finns, såvitt förvaltningen bedömt, inte några direkta hinder 
mot att genomföra den föreslagna åtgärden. Visserligen kan det 
tänkas att frågor rörande funktionshinder riskerar att få en något 
mindre plats i konkurrens med pensionärsfrågorna. Detta kan 
emellertid förhindras genom ett aktivt arbete från de ledamöter 
som är utsedda av organisationerna på funktionshinderområdet 
samt genom en skrivning i reglementet som förtydligar att de två 
områden som rådet verkar inom ska behandlas på ett likvärdigt 
sätt.  

Med hänsyn till den totala nytta som förväntas uppnås genom 
sammanslagningen föreslår förvaltningen att socialnämndens 
förslag genomförs. 

Förslaget innebär ingen förändring av det faktiska arbete som 
utförs av råden i dag. Det nya rådet ska således ha samma funktion 
som de båda råden haft tidigare.  

Det bedöms vara viktigt att kommunens representanter i rådet 
täcker upp en större del av kommunens verksamhet. Rådet får 
därigenom möjlighet att påverka kommunens beslutsprocesser 
inom de områden som rör äldre och funktionshindrade. De 
ledamöter som kommunen utser bör därför väljas ur 
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Tjörns 
Bostads AB.  

Ärendet återremitterades till förvaltningen vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde den 17 september 2020 med 
motiveringen att samråd bör ske med de båda råden innan beslut 
om sammanslagning fattas.  

Råden har nu svarat att de tillstyrker förslaget, med den justeringen 
att det nya rådet ska sammanträda sex gånger per år istället för tre 
gånger per år. Förvaltningen har ingen invändning mot denna 
förändring.   
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Förvaltningen konstaterar vidare att det finns tre 
pensionärsföreningar representerade i det Kommunala 
pensionärsrådet i dagsläget; SPF, PRO och PRO Kaprifolen (som är 
en avknoppning från PRO). Enligt tidigare ordning har SPF och 
PRO utsett två ledamöter och två ersättare vardera. Det föreslås att 
denna ordning ska fortsätta gälla då den bedöms leda till en rimlig 
balans i representationen.  

De förändringar i övrigt som föranleds av sammanslagningen 
framgår av upprättat förslag till reglemente. 

Sammanslagningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och 
gälla under en testperiod om två år. En utvärdering bör därefter 
göras för bedömning av om förändringen ska göras permanent eller 
om råden ska återgå till sin nuvarande form. 

Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2020-03-25, § 74 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 169 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-22 
Socialnämndens beslut 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 
Förslag till reglemente för Rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor 
Reglemente för det Kommunala pensionärsrådet 
Reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor 
Remissvar Pensionärsrådet 
Remissvar Rådet för handikappfrågor
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§244 

Ändring av socialnämndens reglemente med anledning 
av yttranden över ansökningar till hemvärnet och 
sammanslagning av råd 

2020/230 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till ändring av Reglemente för socialnämnden. 

2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 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 
Socialnämndens reglemente föreslås ändras i två avseenden. 

Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till 
hemvärnet. I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna 
kommunens yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet 
att antas till hemvärnet som hemvärnssoldat (5 § 
hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl 
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt 
förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som 
organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i 
annat ärende göras i kommunstyrelsens reglemente. 

Den andra ändringen avser föreslagna förändringar inom 
organisation för kommunens råd. I beslut den 25 mars 2020, § 74, 
föreslog socialnämnden att kommunfullmäktige slår samman 
pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Som följd av 
detta behöver socialnämndens reglemente ändras. 
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Socialnämnden har yttrat sig och tillstyrker förslag till ändringar 
av reglementet. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 under 
förutsättning att fullmäktige beslutar om rådens omorganisation 
och att det nya rådets reglemente träder i kraft vid denna 
tidpunkt. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-10-28, § 226 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 189 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 
Reglemente för socialnämnden, förslag 2020-11-04 
Reglemente för socialnämnden med föreslagna markerade 
ändringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§245 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av yttranden över ansökningar till hemvärnet 
och överlåtelse av kommunala angelägenheter till 
kommunalförbund 

2020/300 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente. 

2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 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 
Kommunstyrelsens reglemente föreslås ändras i två avseenden. 

Den första ändringar gäller yttranden över ansökningar till 
hemvärnet. I dag ansvarar kommunstyrelsen för att lämna 
kommunens yttrande till Försvarsmakten över persons lämplighet 
att antas till hemvärnet som hemvärnssoldat (5 § 
hemvärnsförordningen). Denna uppgift bör av lämplighetsskäl 
överflyttas till socialnämnden. Kommunstyrelsen kommer, enligt 
förslaget, behålla rätten att utse ledamot till hemvärnsråd som 
organiseras inom kommunen. Motsvarande ändringar föreslås i 
annat ärende göras i socialnämndens reglemente. 

Den andra ändringen avser att tydliggöra vilken nämnd/styrelse 
som ansvarar för att besluta i ärenden där kommunen överlämnat 
verksamhetsområde till ett kommunalförbund där lag eller annan 
författning hindrar kommunalförbundet att fatta beslut. Efter ett 
avgörande (HFD 2013 ref. 80) har domstolen funnit att möjlighet 
att delegera föreskriftsrätt till ett kommunalförbund saknats. 
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Delegation enligt regeringsformen var endast möjligt till en 
kommun eller ett landsting. Om liknande förhållande skulle 
infinna sig för Tjörns kommuns vidkommande bör en nämnd vara 
ålagd att besluta i den typen av frågor. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 
Kommunstyrelsens reglemente, förslag 2020-11-04 
Kommunstyrelsens reglemente med föreslagna markerade 
ändringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-), Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§246 

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

2020/284 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till 
gruppen för politiskt klimat. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att ett beslut i ärendet 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 närvarorätt för följande 
förtroendevalda; Jeanette Lagervall avseende kommunstyrelsen 
och Alma Sibrian avseende barn- och utbildningsnämnden.  

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. 

Som framgår av det ovan anförda finns det inga juridiska 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. 
Förvaltningen lämnar därför inget förslag till beslut.  

Innan fullmäktige fattar beslut i ärendet bör barn- och 
utbildningsnämnden ges tillfälle att yttra sig över begäran.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-30 
Begäran från Vänsterpartiet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska remittera ärendet till 
gruppen för politiskt klimat. 

Björn Möller (-) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå att önskemål om 
adjungering bifalls. 

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 Björn Möllers (-) förslag. 

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

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

Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Gruppen för politiskt klimat 
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§247 

Antagande av integrationsstrategi 

2017/746 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
integrationsstrategi 2021-2024. 

Deltagande i beslut 
Rosalie Sanyang (S) deltar ej i beslutet. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att antagande av strategin har positiva effekter för barn 
och unga. 

Sammanfattning 
Förslag till integrationsstrategi har arbetats fram under våren 2020 
i samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet i strategin 
grundar sig på forskning, statistik och erfarenhet från 
förvaltningarnas tjänstepersoner.  

Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete föreslås vara att 
systematiskt minska de hinder som finns för nyanlända att bli 
självförsörjande och att bli en del av det svenska samhället. För att 
uppnå målet föreslås fyra fokusområden: mottagande och 
bosättning, självförsörjning, integration och samverkan. 

Strategin fastslår att integrationsfrågorna beror samtliga 
förvaltningar och bolag och att det för en lyckad integration krävs 
långsiktighet, universella och riktade insatser, samverkan och ett 
helhetstänk utifrån individens behov. 

Förslaget på integrationsstrategi har varit ute på remiss hos 
samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren har nu inkommit 
och samtliga nämnder och styrelser ställer sig bakom förslaget på 
strategi. Endast ett fåtal synpunkter på strategins innehåll har 
inkommit. 
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Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-22 § 109 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14 § 265 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12 § 90 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-19 § 78 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-02 
Förslag integrationsstrategi 2021-2024 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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§248 

Komplettering till taxa för egenavgifter inom färdtjänsten 

2020/93 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta om följande komplettering till 
taxa för egenavgifter inom färdtjänsten: 

1. Även individer med funktionsnedsättning som ingår i 
kommunens dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som 
debiteras kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor 
till/från daglig verksamhet. Detta ska gälla om de inte kan ta 
sig med allmänna kommunikationer eller på annat sätt kan ta 
sig till/från sin dagliga verksamhet. 

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 beslutade 2020-10-15 att anta taxa för 
egenavgifter inom färdtjänsten enligt följande: 

1. Anta taxa för egenavgifter inom färdtjänst till följd av ändrad 
zonstruktur 

2. Avgifter för dagverksamhetsresorna för invånare med demens 
även fortsättningsvis följer kostnaderna för ett månadskort 
med uppräkning med KPI (konsumentprisindex) 

3. Ungdomstaxan följer vuxentaxan som tidigare 

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet dök 
frågeställningen upp om individer med funktionsnedsättning som 
ingår i kommunen dagliga verksamhet även ska omfattas av 
förutsättningar som individer med demens (punkt två). Frågan 
remitterades till socialnämnden som ställer sig positiva till att 
även individer med funktionsnedsättning som ingår i kommunens 
dagliga verksamhet ska ingå i den grupp som debiteras 
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kostnaderna motsvarade ett månadskort för resor till/från daglig 
verksamhet.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden, § 228 den 28 oktober 2020, 
Kommunfullmäktige, § 163 den 15 oktober 2020, 
Kommunstyrelsen, § 202 den 1 oktober 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 17 september 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 73 11 mars 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 
Tidigare tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-10-20 
Tidigare tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2020-04-06 
Tidigare tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-
04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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§249 

Ramjusteringar budgetmedel 2021 för strandstädning 

2020/298 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna ramjusteringen på 200 
tkr mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 

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 
Kommunstyrelsens har i sin budgetram 200 tkr som avser 
strandstädning. Medlen används idag för att ge bidrag till 
föreningar och skolor för strandstädning i kommunen. 
Strandstädningen hanteras av miljöavdelningen under 
samhällsbyggnadsnämnden. För att tydliggöra ansvar och minska 
det administrativa arbetet föreslås att medlen som avser 
strandstädning flyttas till samhällsbyggnadsnämndens budget. 
Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för 
miljöarbetet och miljöavdelningen samordnar idag 
strandstädningen. Ramförändringen innebär en ny budgetram 
2021 för Kommunstyrelsen 89,3 mkr och för 
Samhällsbyggnadsnämnden 28,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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§250 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport per augusti 2020 

2020/269 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna delårsrapport per 31 augusti 2020 för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

2. Uppmana Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund att vidta 
åtgärder för att minska underskottet i prognostiserat resultat. 

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 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt 
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2019 för godkännande av 
ägarkommunernas respektive fullmäktige, i enlighet med 
förbundsordningen. 

Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till 
-5 430 tkr. Prognos för 2020 är ett balanskravsresultat om -6 800 
tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte är förenligt med de verksamhetsmässiga mål 
som direktionen har beslutet om. De finansiella målen som 
formulerats av direktionen bedöms komma att uppfyllas. Det 
grundläggande kravet att förbundet ska uppfylla det budgeterade 
resultatet beräknas inte komma att uppnås, i enlighet med 
förbundets prognostiserade resultat för år 2020.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-30 
SBRFs delårsrapport per augusti 2020 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-08-31 
Översiktlig granskning - Delårsrapport per 2020-08-31 
Protokoll från Direktionen § 62/2020-10-01 Delårsbokslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägget att uppmana Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund att vidta åtgärder för att 
minska underskottet i prognostiserat resultat. 

Lars Carlsson (M) tillstyrker Björn Möllers (-) yrkande.

30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§251 

Antagande av reviderad förbundsordning för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 

2020/270 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige att  

1. Fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens 
beslut 2020-10-01.  
 

2. Den nya förbundsordningen ska gälla från och med 1 januari 2021. 
 

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 
Förbundsdirektionen för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund har antagit ett förslag till reviderad 
förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 
Förslaget har skickats till förbundsmedlemmarnas respektive 
fullmäktige för fastställande. 

Den föreslagna ändringen innebär att kostnadsfördelningen 
bestäms utifrån en fast del om 85 procent enligt tidigare tillämpad 
fördelningsnyckel och en rörlig del om 15 procent som baseras på 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan 
aktuellt budgetår. 

Genom den föreslagna ändringen kommer kommunens kostnader 
för kommunalförbundets verksamhet att minska i viss mån. Den 
föreslagna åtgärden bedöms visserligen inte vara tillräcklig för att 
uppnå en rättvis fördelning mellan kommunerna på det sätt som 
förutsattes när avtalet ingicks, men ändringen får ändå betraktas 
som ett steg i rätt riktning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-23 
Förbundsdirektionens beslut om revidering  
Nu gällande förbundsordning 

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

32



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§252 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 

2020/291 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
godkänna förslag till Kommunstyrelsens detaljbudget 2021.  

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) reserverar sig till förmån för 
eget budgetförslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 innehåller mål och ekonomi 
för kommunkansli och kommungemensam verksamhet utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande budgetbeslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-30 
Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 (2020-11-04) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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§253 

Månadsuppföljning oktober 2020 

2020/112 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera informationen. 

Deltagande i beslut 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) deltar ej i beslutet. 

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 
Månadsuppföljningen per oktober månad visar på ett resultat för 
kommunen på +55,3 mkr och periodens budget är +7,7 mkr. 
Prognosen beräknas för helåret till +39,7 mkr, budgeterat 
helårsresultat är +10,0 mkr. Prognosen för helåret är osäker till 
följd av den rådande situationen med Covid-19 då framförallt 
skatteintäkterna är svåra att prognostisera. 

Den förändrade prognosen mellan september och oktober på +8,4 
mkr beror på en förbättrad prognos för nämndverksamheten och 
de centrala posterna.  

Prognosen innebär att kommunens finansiella mål förväntas 
uppfyllas på helår. Soliditeten förväntas överstiga målet om 25 
procent och resultatet förväntas överstiga 1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-11 
Månadsuppföljning januari-oktober 2020 
Uppföljning kommunstyrelsen oktober 2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§254 

Återremitterat ärende: Beslut enligt 6 kap. 9 § 
kommunallagen avseende helägda bolag 

2020/104 

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

Barnkonventionen 
Beslutet berör inte barn. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen (2017:725), 
KL, pröva om de kommunala bolagens verksamhet under 
föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, 
ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder.  

Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar att 
åstadkomma. De kommunala befogenheter som utgör ramen för 
verksamheten och tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer 
som gäller för verksamheten. 

Det är kommunstyrelsen som avgör hur uppsiktsplikten ska 
genomföras samt vilka uppgifter och handlingar som ska ligga till 
grund för beslut enligt 6 kap 9 § KL. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16, § 87 (återremiss) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29
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§255 

Beslut enligt 6 kap. 9 § kommunallagen avseende 
delägda bolag 

2020/104 

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

Barnkonventionen 
Beslutet berör inte barn. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 9 § kommunallagen (2017:725), 
KL, pröva om de kommunala bolagens verksamhet under 
föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, 
ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder.  

Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar att 
åstadkomma. De kommunala befogenheter som utgör ramen för 
verksamheten och tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer 
som gäller för verksamheten. 

Det är kommunstyrelsen som avgör hur uppsiktsplikten ska 
genomföras samt vilka uppgifter och handlingar som ska ligga till 
grund för beslut enligt 6 kap 9 § KL. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29
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§256 

Samråd om budget 2021 för Samordningsförbundet Älv 
& Kust 

2020/287 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att ge sitt samtycke till Samordningsförbundet Älv & 
Kusts budgetförslag för år 2021 vilket innebär en avgift för Tjörns 
kommun på 310 720 kr. 

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 
Samordningsförbundet Älv & Kust styrelse önskar samråda om 
förbundets föreslagna budget för år 2020. Den totala budgeten för 
samordningsförbundet är 9 032 tkr. Hälften av pengarna kommer 
från staten, 25 % från Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och 25 
% från medlemskommunerna. För Tjörns kommuns del blir 
avgiften för 2021 310 720 kr. Avgiften är oförändrad jämfört med 
2020. 

Ekonomiavdelningen har inga övriga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-02 
Samråd om budget 2021 för Samordningsförbundet Älv & Kust 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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§257 

Delårsrapport Älv & Kust 2020-01-01 - 2020-08-31 
Samordningsförbundet Älv & Kust 

2020/255 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera delårsrapport för Samordningsförbundet Älv & Kust per 
den 31 augusti 2020. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust har översänt delårsrapport per 
augusti 2020. Samordningsförbundet uppvisar för augusti ett 
positivt resultat om 1 044 tkr. Prognosen för helåret är + 1 577 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-02 
Delårsrapport Älv & Kust 2020-01-01 – 2020-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§258 

Svar på Revisionsrapport: Granskning av långsiktig 
finansiell planering 

2020/231 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att 

1. Godkänna förslag till svar på revisionsrapport ”Granskning 
av långsiktig finansiell planering” och översända till 
kommunrevisionen. 

2. Uppdra åt förvaltningen att i slutet av år 2021 återkomma 
med redovisning av vidtagna åtgärder 

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 
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat 
kommunens långsiktiga finansiella planering. Granskningen berör 
i första hand Kommunstyrelsen som övergripande ansvarig för 
kommunens ekonomi. Sammantaget anser KPMG att 
Kommunstyrelsen inte bedriver ett tillräckligt ändamålsenligt 
arbete vad gäller långsiktig finansiell planering. Granskningen 
visar att Kommunstyrelsen behöver tydligare redovisa prognoser 
på längre sikt. Prognoserna bör omfatta såväl ekonomi som 
verksamhet. 

KPMG lämnar en rad rekommendationer för Kommunstyrelsen 
att ta ställning till. 

Förvaltningen bedömer att arbete pågår kring flera av punkterna. 
Arbetet behöver formaliseras och arbetas in i kommunens 
budgetprocess. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-01 
Revisionsrapport ”Granskning av långsiktig finansiell planering” 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att i slutet av år 2021 återkomma med redovisning av 
vidtagna åtgärder.

41



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§259 

Intresseförfrågan om fortsatt deltagande i Leader-
samarbete programperiod 2021-2027 

2020/246 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att 

1. Meddela Leader Södra Bohuslän att Tjörns kommun är 
intresserade av att delta i Leadersamarbete för 
programperioden 2021-2027. 

2. Avsätta 400 000 kr årligen under programperioden för 
deltagande i samarbetet (pengarna avsätts i kommunstyrelsen 
budget för kommungemensamma kostnader). 

3. Utse näringslivsstrateg samt turismchef till kontaktpersoner 
för Tjörns kommun gentemot Leader Södra Bohuslän. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet kan ge positiva effekter för barn och unga. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har under 2014-2020 deltagit ”Lokalt ledd 
utveckling genom Leadermetoden” tillsammans med andra 
kommuner i Södra Bohuslän. Under denna period har 10 
ansökningar om lokalt ledd utveckling på Tjörn beviljats och gått 
vidare till projekt. Projekten har bland annat skapat fem 
mötesplatser, skapat drygt fyra årsarbetstillfällen, skapat 
utveckling och utökade nätverk in om lokal mat, gett 
entreprenörer möjlighet att skapa och testa nya produkter inom 
lokal mat, utvecklat ett besöksmål, ökat kunskapen hos 
allmänheten om hur man ställer om till ett hållbart samhälle och 
ökat förutsättningarna för att leva året runt på till exempel Dyrön 
och Åstol. Projekten har också bidragit till ett ökat ideellt 
engagemang på Tjörn, gett medborgarna möjlighet att engagera 
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sig och påverka sin egen verklighet, tagit EU till köksbordet och 
synliggjort nyttan av EU på lokal nivå.  

I och med att EU:s programperiod nu går mot sitt slut har 
styrelsen för Leader-området Södra Bohuslän skickat ut en 
förfrågan till deltagande kommuner om de vill fortsätta ingå i 
Leader-arbetet även under programperioden 2021-2027. Styrelsen 
vill också veta om kommunen kan tänka sig att fortsätta finansiera 
arbetet på samma grunder som idag samt vem som ska vara 
kontaktperson för framtagandet av den nya utvecklingsstrategin 
för leaderområdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-03 
Brev om fortsatt deltagande i leadersamarbete programperioden 
2021-2027 
Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i leadersamarbete 
2021-2027 

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

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Det är viktigt att vi fokuserar på för kommunen viktiga 
utvecklingsfrågor i samarbetsprojekt, där det finns andra delfinansiärer 
som här. Vi vill uppmana kommunen att i Leader-projektet undersöka 
om det här går att satsa på att skapa ett nav för omskolning och 
vidareutbildning på distans, vilket är viktigt för en liten kommun som 
Tjörn utan egen kommunal vuxenutbildning och en relativt låg 
utbildningsnivå. 

Rosalie Sanyang (s)”.
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§260 

Inbjudan till Tjörns kommun att delta i kommunernas 
klimatlöften 

2020/173 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

1 Tjörns kommun ställer sig bakom Kommunernas klimatlöften och 
ska under 2021 arbeta med nedanstående åtgärder  

i Åtgärd 1: Vi använder en klimatstyrande resepolicy  
ii Åtgärd 3: Våra nya personbilar är miljöbilar  
iii Åtgärd 5: Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
iv Åtgärd 7: Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för 

boende i kommunala bostadsbolag  
v Åtgärd 11: Vi möjliggör för våra medborgare att låna/hyra 

produkter istället för att köpa  
vi Åtgärd 12: Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har 

mål 
vii Åtgärd 13: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 

verksamhet och har mål  
viii Åtgärd 14: Vi gör investeringar för energieffektivisering  
ix Åtgärd 16: Vi producerar egen solel  
x Åtgärd 20: Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till 

allmänheten om klimat. 
 

2 Arbetet med Kommunernas klimatlöften ska genomföras operativt i 
kommunens olika förvaltningar och bolag utifrån vilka som ställt sig 
bakom vilka åtgärder. I de fall som flera nämnder/styrelser ställt sig 
bakom samma åtgärd ska samordning ske dessa emellan. 
 

3 Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna uppföljning och 
återrapportering till Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. 
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Barnkonventionen 
Beslutet bedöms leda till en minskad klimatpåverkan och ett 
minskat fossilberoende. Detta påverkar barn och unga positivt 
eftersom de och framtida generationer har rätt till ett bra klimat. 
Beslutet har tagits med hänsyn till barns och ungdomars bästa för 
att nå ett steg närmre generationsmålet. Generationsmålet innebär 
att till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta. Målet ska fungera som en inriktning för 
miljöpolitik och ska vägleda på alla nivåer i samhället. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
inbjudit länets kommuner att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften som är en del av genomförandet av Klimat 2030. Klimat 
2030 samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i 
Västra Götaland som vill vara med och bidra till omställningen till en 
klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att 
Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. 
Kommunernas klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 
och blir en del av kommunens åtagande i detta arbete. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder (se bilaga) som 
alla är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Tjörns 
kommun ska nu ta ställning till hur många och vilka av dessa 
klimatlöften som man vill anta och genomföra under 2021. Kommunen 
ska ge svar till Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen senast den 
1 december 2020. 

För att kunna svara på inbjudan från Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen har inbjudan varit ute på remiss till samtliga nämnder 
och styrelser inom Tjörns kommun.  

Samtliga nämnder och styrelser ställer dig positiva till deltagande i 
Kommunernas klimatlöften och har samtliga ställt sig bakom minst en 
av de föreslagna åtgärderna. Totalt sett ställer sig kommunens nämnder 
och styrelser bakom 11 av de föreslagna 20 åtgärderna. 

  

45



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20 
Socialnämnden 2020-09-23 § 196 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-24  
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-12 § 86 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-14 § 268 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 
Tjörns Måltids AB 2020-10-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-03 
Inbjudan till Kommunernas klimatlöften 
Kommunernas klimatlöften (lista) 
Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 

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

46



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§261 

Deltagande i Hållbarhetsklivet 

2020/296 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att Tjörns kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet, 
Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att det hade varit positivt för framtida generationer om då 
en hållbar besöksnäring ger mindre klimatpåverkan. 

Sammanfattning 
Hållbarhetsfrågorna är utpekade i kommunfullmäktiges budget 
som viktiga framtidsfrågor. De finns också med i kommunens 
turismstrategi. Frågorna aktualiseras och stärks ytterligare inom 
turismens område genom det av Turistrådet Västsverige 
framtagna initiativet Hållbarhetsklivet.  

Turistrådet inbjudit Tjörns kommun att delta i initiativet som 
bland annat innebär att kommunen får tillgång till nätverk för 
samverkan, kunskap och verktyg i arbetet med att utveckla 
besöksnäringen och kommunens destinationsutveckling på ett 
långsiktigt, hållbart sätt.  

Vikten av att skapa förutsättningar för en hållbar turism har blivit 
allt mer påtaglig. Helårsperspektivet, ekonomiskt bärkraftiga 
företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och 
som är attraktiv för både boende och besökare är också angelägna 
mål.  

Om kommunen ansluter till Västra Götalandsregionens 
turistorganisation, Turistrådet Västsveriges initiativ, gynnas både 
företag och kommunens hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 
2030 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-05 
Inbjudan från Turistrådet Västsverige om att ansluta till 
Hållbarhetsklivet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§262 

Återremitterat ärende: Godkännande av 
exploateringsavtal för detaljplan Dalbergen, del av Härön 
1:4, m.fl. 

2012/153 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Godkänna förslag till exploateringsavtal för detaljplan Dalbergen, 
del av Härön 1:4, m.fl. fastigheter, fiskeläget Härön. 
 

2. Exploateringsavtalet undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchef. 

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 
Detaljplan ”Dalbergen, del av Härön 1:4, m.fl. fastigheter, 
fiskeläget Härön” vann laga kraft 2012-07-23. Detaljplanen syftar 
till att skapa ca 20 bostadsfastigheter för villabebyggelse på 
Härön. Detaljplanen omfattar även allmän platsmark för lokalväg 
och natur. 

Ett exploateringsavtal tecknades 2012-06-08 med dåvarande 
exploatörer som nu har sålt fastigheten. Exploateringsavtalet får 
endast överlåtas efter kommunens skriftliga medgivande. 

Då en del information i tidigare exploateringsavtal har blivit 
inaktuell föreslås ett uppdaterat avtal skrivas med de nya 
exploatörerna istället för att det tidigare skall överlåtas i sin 
helhet.  

Exploateringsavtalet skall reglera exploateringen inom området 
och säkerställa utbyggnad och överlämning av allmänna 
anläggningar såsom gator och VA-anläggning till huvudman. 
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I exploateringsavtalet med de ursprungliga exploatörerna har 
kommunen åtagit sig att upplåta mark för 20 parkeringsplatser till 
fastigheterna inom detaljplaneområdet. I gengäld ska exploatören 
anlägga 9 allmänna parkeringsplatser inom samma område. 
Lokaliseringen för parkeringarna som är utpekade i avtalet ligger 
på allmän platsmark inom byggnadsplan, frågan om det går att 
anlägga enskilda parkeringsplatser inom det utpekade området är 
något tveksam och beslutas i samband med bygglov för 
bostäderna och i Lantmäteriförrättning.  

Om det inte går att anlägga parkeringsplatserna inom det 
utpekade området är kommunen fortsatt bundna av åtagandet att 
upplåta mark för 20 enskilda parkeringsplatser mot de nya 
exploatörerna. Utredning av alternativ lokalisering för platserna 
pågår och kan komma att innebära kostnader för kommunen om 
det inte går att lösa inom kommunens egna mark.  

I övrigt står exploatören står för samtliga kostnader hänförliga till 
exploateringen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 209 den 1 oktober 2020 (återremiss) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 181 den 17 september 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
Bilaga 1- Förslag till exploateringsavtal inkl. bilagor till avtalet 
Bilaga 2- Exploateringsavtal med tidigare 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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§263 

Investeringsuppföljning januari-oktober 2020 

2020/63 

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 
Årets investeringsbudget är 115,1 mkr. Upparbetat till och med 
oktober är 69,6 mkr. Helårsprognosen för 2020 är 89,1 mkr.  

Avgiftsfinansierade investeringar är budgeterade till 69,0 mkr. 
Upparbetat till och med oktober är 53,9 mkr. Helårsprognosen är 
63,0 mkr. 

Skattefinansierade investeringar är budgeterade till 46,1 mkr.     
Upparbetat till och med oktober är 15,7 mkr. Helårsprognosen är 
26,1 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-09 
Investeringsuppföljning januari- oktober 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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§264 

Inriktningsbeslut för ny översiktsplan 

2020/243 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 
vidare partiöverläggning. 

Sammanfattning 
Arbete pågår med ny kommunomfattande översiktsplan för Tjörn. 
Utgångspunkt för ÖP-arbetet är bland annat Vision Tjörn 2035. 
Detta inriktningsbeslut rör de mest övergripande 
utvecklingsfrågorna inom kommunens landområden, kopplat till 
markanspråk för bebyggelse.  

Strategiska inriktningar kopplade till havsanvändning och 
transportinfrastruktur avses inkluderas i ÖP-arbetet utifrån det som 
framkommer i pågående planering för kommunens havsområden i 
kommungemensam fördjupad översiktsplan ”FÖP Hav Tjörn Orust” 
respektive utarbetande av kommunal trafikstrategi ”På Väg!”. 

Tidigare beslut 
§2020/194-KSAU 
§2020/184-KSAU 
§2020/81-KS 
§2020/65-KSAU 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-14 
ÖP styrgrupp 3 201008 
Minnesanteckningar ÖP styrgrupp 3 201008 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska 
besluta att återremittera ärendet för vidare partiöverläggning.
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§265 

Intresseanmälan för förlängning av samarbete kopplat till 
energi- och klimatrådgivning 2021-2023 

2020/275 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  

1 Fortsatt delta i samarbete kring energi- och klimatrådgivning 2021-
2023. 

2 Årligen (2021-2023) avsätta ekonomiska resurser om 25 tkr i 
kommunstyrelsens budget för kommungemensamma kostnader. 

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 
Stenungsund samordnar Energi- och klimatrådgivning för 
Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet enligt bifogat avtal. Den 
nuvarande perioden för Energi- och klimatrådgivning löper ut vid 
årsskiftet. Efter budgetpropositionen ser det ut att bli en 
fortsättning även därefter. Stenungsunds kommun ämnar fortsätta 
med energi- och klimatrådgivningen under perioden 2021-2023 
och efterfrågar därmed om intresse finns från samverkande 
kommuner att fortsatt delta enligt gällande avtal (som dock 
behöver uppdateras med ny avtalsperiod). 

Förvaltningen ser positivt på fortsatt samverkan kring energi- och 
klimatrådgivning under perioden 2021-2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-03 
Samverkansavtal energi- och klimatrådgivning (nu gällande, ska 
uppdateras för ny avtalsperiod) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Energi- och klimatrådgivare Stenungsundskommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§266 

Ansökan om sponsring av evenemanget Havets dag 2021 

2020/279 

Beslut 
Kommunstyrelsen ingår ett sponsringsavtal med Rönnängs 
Intresseförening för att genomföra evenemanget Havets Dag i 
Rönnäng den 29 maj 2021. Avtalet gäller under förutsättning att 
Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet inte tar fram 
rekommendationer som omöjliggör arrangemanget. Avtalet 
omfattar ett bidrag om 50 000:-.  

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig mot beslutet. 

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 
Aktiviteten bidrar starkt till besöksnäringen på Tjörn och 
fokuserar på Bohusläns äldsta näring. Fisket. Flera fiskebåtar 
kommer att finnas på plats och besökarna får träffa befäl och 
besättningar på fartygen. Fiskebåtarna kommer att berätta om sin 
verksamhet och sälja fisk och räkor.  

Arrangemanget sker i samarbete med det lokala näringslivet och 
flera föreningar i området. Platsen för evenemanget är kajerna och 
utrymmet från Tjörnvarvet hela vägen bort till Astrids Kaj. Ett 
antal bajamajor kommer att finnas på plats. I händelse av dåligt 
väder finns plats inomhus och i tält.  

2020 års arrangemang ställdes in på grund av coronapandemin 
och arrangören betalade tillbaka de sponsringsmedel (50 000:-) de 
fått.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2020-10-26, § 9 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-21 
Ansökan 

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

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

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) m.fl. 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. 

Beslutet skickas till 
Rönnängs Intresseförening 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§267 

Ansökan om sponsring av bogserbåten Herkules 

2020/257 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att ingå ett 
sponsringsavtal med bogserbåten Hercules. Ansökan uppfyller 
inte kraven för Tjörns kommuns riktlinjer för sponsring. 

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 
Hercules är en bogserbåt från 1939 som sköts om av Föreningen 
Bogserbåten. Föreningen Bogserbåten har sänt in en sponsoransökan 
där de önskar 75 000:- av Tjörns kommun. Ansökan uppfyller inte 
kriterierna för sponsring på följande punkter: 

Det är inte en aktivitet som har internationell, nationell eller regional 
attraktionskraft. 

Det stärker inte kommunens varumärke. 

Det utvecklar inte Tjörn som boende-, företags- eller besöksplats. 

Det ger inte Tjörn uppmärksamhet och media bevakning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-20 
Sponsringsansökan 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§268 

Ansökan om bidrag till sjöräddningssällskapets 
vågbrytare 

2020/280 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
för att vidare utreda avtals- och ansvarsfrågan. 

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. De har själva gjort arbetet med utläggningen i 
inloppet till den västra kajen i Södra hamnen. 

För sitt arbete med att förankra vågbrytaren har en entreprenör 
anlitas. 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-11-04 
SSRS ansökan 2020-11-05 (KS 2020.2987) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för att vidare utreda avtals- och ansvarsfrågan. 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§269 

Begäran om starttillstånd för genomförande av detaljplan 
Tångeröd 2:18 m.fl. 

2020/227 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna begäran om 
starttillstånd för genomförande av detaljplan Tångeröd 2:18 m.fl. 

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 
Detaljplan för Tångeröd 2:18 m.fl. är på gång för antagande av 
Samhällsbyggnadsnämnden/Kommunfullmäktige. Planen omfattar 
varierad byggnation med enbostadshus, flerbostadshus och mark för 
skola eller äldreboende. En stor del av planen genomförs av extern 
exploatör där kommunstyrelsen tidigare undertecknat 
exploateringsavtal med exploatören, se beslut KS 2020-10-29 § 235. 
Resterande del av detaljplanen och således även de allmänna platserna 
är kommunens att genomföra, som exploatör. För att genomföra detta 
begärs starttillstånd. 

Fördelning av intäkter/utgifter över ett antal år redovisas i ansökan 
begäran om starttillstånd. 

De åtgärder som är kommunens att genomföra redovisas i bilaga 1. 
Kostnadsfördelningen redovisas i bilaga 2. 

Att erhålla starttillstånd innan detaljplanen antas medför att 
avdelningen kan förbereda upphandling av en entreprenör som skickas 
direkt efter detaljplanens antagande. Detta medför att vi kan utföra 
projektering och utbyggnad samtidigt som den andra exploatören 
vilket underlättar för båda parter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2020-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar starttillstånd enligt 
delegationsordning för kommunstyrelsen, Ekonomi- och 
upphandlingsärenden (E), punkt E15. 

Tidigare beslut 
KS 2020-10-29 § 235 Godkännande av exploateringsavtal Tångeröd 2:18 
m.fl. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-29 
Ansökan om starttillstånd 
Bilaga 1 – Karta över kommunens åtgärder 
Bilaga 2 – Projekteringskalkyl 

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 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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