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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
George Strömbom (C), ersätter Magne Hallberg (KD) 
Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
 

Övriga närvarande Rikard Larsson (S) 
Anette Johannessen (S) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Annica Skog, mark- och exploateringschef §§ 92-94, 100-102 
Sara Alfredsson, HR-chef  §§ 92, 107-108 
Anders G Högmark (M)   §§ 92-94 
Åsa Jönsson, planchef   § 93
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§ 92 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
ändringar: 
 

Tillägg: 

- Återremitterat ärende: Framtida skolstruktur i Tjörns kommun 

Utgår: 

- Yttrande över samrådshandlingar, del av Svanvik 1:26 
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§ 93 

Information: Pågående planarbeten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Planchef Åsa Jönsson informerar arbetsutskottet om pågående 
planarbeten – dess omfattning och status. 
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§ 94 

Information: Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Tjörns kommun samt Fiskekommunernas och 8+ fjordars 
verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Arvodesberedningens ordförande Anders G Högmark (M) informerar 
arbetsutskottet om arbetet med översyn och revidering av 
arvodesbestämmelser inklusive fasta arvoden för mandatperioden 
2023-2026. 

Som invald av kommunstyrelsen till Fiskekommunerna och 8+ Fjordar 
redogör Anders G Högmark (M) även för verksamheten som pågår 
inom samarbetsprojekten. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2022 

2022/156 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och april 2022 uppgår till +52,9 
mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +7,1 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +31,0 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +39,5 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om + 14,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +25,2 mkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-18 
Delårsbokslut april 2022 för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
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§ 96 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 1 2022 

2022/164 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att 
information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL.  

Beslutsdatum 2021-06-29 samt 2021-09-23. 

Kommunen hade 2 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL att rapportera in. 

Kommunen hade 1 verkställda beslut gällande kontaktperson 
enligt 9 § p 4 LSS att rapportera in.  

Kommunen hade 1 beslut gällande kontaktperson enligt 9 § p 4 
LSS som avslutats utan att verkställas att rapportera in.  

Fördelning för kön: 5 kvinnor, 1 man 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2022-04-27, § 85 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-08 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-04-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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§ 97 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om ändrad 
valperiod för nämnder och styrelser 

2021/380 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. Motionen ska anses besvarad vad gäller mandattider för 
styrelseledamöter i de kommunala bolagen, samt  

2.  Avslå motionen i övrigt.  

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion med yrkande att 
förtroendevalda i kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska 
väljas för ett år i taget.  

Motionen har skickats på remiss till övriga nämnder. Samtliga 
nämnder, förutom socialnämnden, bedömer att motionen ska 
avslås. Socialnämnden har valt att inte lämna något yttrande i 
ärendet. 

Med hänvisning till pågående arbete med revidering av 
ägardirektiv och bolagsordningen föreslås motionen vara 
besvarad vad gäller mandattider för styrelseledamöter i de 
kommunala bolagen. I övrigt föreslås motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20, § 122 
Socialnämnden 2022-03-30, § 56 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 41 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17, § 26 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 254 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Motion, bilaga 1 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och George Strömbom (C) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 98 

Kommunstyrelsens delårsbokslut per april 2022 

2022/157 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen exklusive nämnd redovisar för perioden en 
positiv budgetavvikelse för perioden på +4,7 mkr. Nämnden 
redovisar för perioden ett utfall på -0,8 mkr.  

Kommunkansliets avdelningar redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +3,4 mkr. Avvikelsen beror till största del på 
lägre personalkostnader är budgeterat på grund av vakanta 
tjänster. Kommungemensamma verksamheter redovisar en 
positiv budgetavvikelse på +1,3 mkr. 

Kommunstyrelsen prognostiserar för helår en budget i balans 

Måluppfyllelse 

För perioden januari-april bedöms alla prioriterade mål förutom 
tre som delvis uppfyllda. Till största del innebär det att arbetet 
med målen påbörjats. För de tre mål som bedöms som ej 
uppfyllda (klimatstrategi, insatser för att öka invånarnas 
delaktighet samt utredning av ägande av nya lokaler) har arbetet 
precis påbörjats eller inte påbörjats alls. 

För helåret bedöms samtliga mål vara helt eller delvis uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16 
Delårsrapport april 2022 för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
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§ 99 

Beslut enligt 6 kap 9 § KL ang. de kommunala bolagens 
verksamhet 

2022/89 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, 
Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB, Tjörns Måltids AB, Soltak 
AB samt Renova AB under år 2021 varit förenliga med de 
fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om de kommunala 
bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

Förvaltningen har i detta syfte granskat bolagens verksamheter 
genom att ta del av bland annat protokoll från 
styrelsesammanträden och bolagsstämmor, uppgifter från 
årsredovisningar samt granskningsrapporter och grundläggande 
granskningar utförda på uppdrag av lekmannarevisorn.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 100 

Begäran om förtur i sjöbodsärende - Åstol 

2022/162 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta om att ingå förnyat 20 årigt avtal med Elimförsamlingen – 
Åstols café för bodarna 39 och 46-50 på Åstol. 

Sammanfattning 
Elimförsamlingen – Åstols café har sedan 2002 och 2019 haft 
arrendeavtal för bodarna 39 och 46-50. Avtalen har nu gått ut.  

Beslut om tecknande av de tidigare avtalen har fattats av 
kommunfullmäktige för bodarna 47-49 och i kommunstyrelsen för 
bodarna 39, 46 och 50 med anledning av att avsteg från gällande 
sjöbodsregler behövde göras.  

Församlingen önskar nu få teckna ett nytt 20 årigt arrendeavtal för 
samtliga sjöbodar.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2017-01-12, § 9 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-15, § 268 
Kommunfullmäktige 2002-01-11, § 38 
Kommunstyrelsen 2002-02-21, § 22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-09 
Bilaga 1 – Gammalt arrende bod 47-49 
Bilaga 2 – Gammalt arrende bod 39 
Bilaga 3 – Gammalt arrende bod 46 och 50 
Bilaga 4 – Gammal ansökan om avsteg från sjöbodsregler 
Bilaga 5 - Gammalt förtydligande av begäran om avsteg 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.
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§ 101 

Dispens mot sjöbodsreglerna - Handelsboden 

2022/159 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta om att bifalla sökandes förfrågan om förtur i sjöbodskön 
och avsteg från gällande sjöbodsregler. 

Sammanfattning 
Åstols handelsbod AB har sedan några år tillbaka lånat sjöbod 69 
på fastigheten Åstol 1:150. Ägaren till boden har nu gått bort så 
sökande ansöker nu om att få förtur i sjöbodskön och få 
godkännande för avsteg från gällande sjöbodsregler för att få 
möjlighet att förvärva boden från dödsboet.  

Detta då näringsidkarna bedömer att boden är nödvändig för att 
de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, då de använder 
boden som förrådsutrymme. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-04 
Bilaga 1 – Begäran om förtur i sjöbodskön 
Bilaga 2 – Arrendeavtal för bod 69 på Åstol 
Bilaga 3 – Anläggningsarrende Åstol Handelsbod AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 102 

Omprövning av beslut: Avsteg från sjöbodsregler och 
sjöbodspolicy gällande sjöbod 67 på Klädesholmen 

2021/66 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att:  

1. Med avsteg från kommunens sjöbodsregler, ingå nytt 
arrendeavtal med nuvarande arrendator till markområde vid 
sjöbod 67 på fastigheten Klädesholmen 1:1. 

2. Arrendeområdet ska omfatta sjöbod, brygga samt 
vattenområde, se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, och upplåtas 
mot ett marknadsmässigt pris.  

3. Arrenderätten får överlåtas till ny ägare av fastigheten 
Klädesholmen 1:162. 

Sammanfattning 
Ägaren till Klädesholmen 1:162 har i anslutning till sin tomt en 
brygga med sjöbod 67 på kommunens fastighet Klädesholmen 1:1. 
Det aktuella markområdet är beläget på ett sådant sätt att det är 
svårt för någon annan än boende på Klädesholmen 1:162 att på ett 
funktionellt och säkert sätt ta sig till sjöboden.  

Ägaren till Klädesholmen 1:162 har nu inkommit med fråga om att 
teckna ett nytt arrendeavtal för både sjöbod, brygga och 
vattenområde. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-07, § 189 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-22, § 180 
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 98 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 106 
Kommunstyrelsen 2014-05-28, § 127 
Kommunstyrelsens presidieutskott 2014-04-24, § 53 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Bilaga 1 – Nytt arrendeområde 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta att: 

1. Med avsteg från kommunens sjöbodsregler, ingå nytt 
arrendeavtal med nuvarande arrendator till markområde vid 
sjöbod 67 på fastigheten Klädesholmen 1:1. 

2. Arrendeområdet ska omfatta sjöbod, brygga samt 
vattenområde, se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, och upplåtas 
mot arrendeavgift i enlighet med kommunfullmäktiges 
fastställda arrendeavgift för upplåtelse av mark för sjöbodar 
och förråd. 

3. Avslå förfrågan om överlåtelse av arrenderätten till ny ägare 
av fastigheten Klädesholmen 1:162.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

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

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C). 

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

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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§ 103 

Drift och organisation av IT-verksamhet 

2018/480 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1 Utveckla och fördjupa samarbetet med SOLTAK AB vilket innebär 
att: 
a Nyttja SOLTAK AB:s IT-tjänster i de fall som de lever upp till 

kommunens behov och krav. I första steget handlar det om köp 
av tjänster kopplade till drift och infrastruktur. 

b Medverka till att utveckla nya IT-relaterade tjänster hos SOLTAK 
AB där samordningsvinster kan uppnås.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun är delägare i bolaget SOLTAK AB som samägs 
med kommunerna Kungälv, Stenungsund och Lilla Edet. De tre 
övriga kommunerna flyttade sina IT-avdelningar till SOLTAK AB 
2015. Tjörns kommun valde då att avvakta. 

I september 2018 genomfördes en genomlysning av Tjörns 
kommuns IT-verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen. Med 
utgångspunkt från rapporten tog kommunstyrelsen beslut 2019-
04-04 i fråga om överflytt av IT-verksamhet till SOLTAK AB som 
innebar att kommunen fortsatt skulle avvakta övergång till 
SOLTAK IT. Enligt beslutet skulle även en kartläggning göras 
kring vilka tjänster som med fördel kunde genomföras av tredje 
part och IT-verksamheten i Tjörns kommun skulle följa 
utvecklingen av IT-tjänster från SOLTAK AB. Utifrån detta skulle 
ett nytt politiskt ställningstagande göras under 2021 vilket inte har 
skett. 

En rapport är nu framtagen där förändrade förutsättningar hos IT-
verksamheten på Tjörn och SOLTAK AB belyses.  

Utifrån rapporten är det förvaltningens rekommendation att se 
över och accelerera köp av externa IT-tjänster hos tredje part för 
att uppnå säkra, tillförlitliga och tillgängliga miljöer för den 
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grundläggande infrastrukturen så som nätverk, driftmiljöer, 
arbetsplatser och mobil utrustning. Förvaltningen ser positivt på 
SOLTAK IT som en tänkbar leverantör för dessa tjänster. SOLTAK 
IT ska med fördel användas då deras IT-tjänster lever upp till 
kommunens behov och krav. I de fall de inte gör detta ska annan 
extern leverantör användas. 

Rekommendationen från förvaltningen är också att utveckla och 
fördjupa samarbetet med SOLTAK AB genom att medverka till 
utveckling av nya IT-relaterade tjänster där samordningsvinster 
kan uppnås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2019-04-04 § 82 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-21 § 74 

Samverkan 
Central samverkansgrupp 2022-05-18 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-12 
Rapport Tjörns kommuns IT-verksamhet, daterad 2022-05-02 
Rapport PwC Granskning IT-drift Tjörns kommun, daterad 
september 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 104 

Antagande av Handlingsplan för funktionsvarierades 
kultur- och fritidsliv och inflytande 2021-2025 

2022/58 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att anta förslag till Handlingsplan för funktionsvarierades 
kultur- och fritidsliv och inflytande 2021–2025. 

Sammanfattning 
Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och fritidsliv och 
inflytande 2021–2025 syftar till att stärka personer med 
funktionsnedsättnings möjlighet till kultur-, fritids- och 
inflytandeaktiviteter i Tjörns kommun. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-07, § 7 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-21, § 161  
Socialnämnden 2021-11-24, § 232 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-04 
Förslag till Handlingsplan för funktionsvarierades kultur- och 
fritidsliv och inflytande 2021–2025 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 

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

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet inför 
kommunstyrelsens behandling ska överväga en tydligare 
kravställning på externa aktörer, under målformulering 3.1.1.
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§ 105 

Antagande av riktlinjer för visselblåsarfunktionen 

2022/74 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Anta riktlinje för Tjörns kommuns visselblåsarorganisation. 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en 
visselblåsarorganisation i enlighet med riktlinjen. 

Sammanfattning 
Visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021. 
Visselblåsarlagens huvudsakliga syfte är att ge ett förstärkt skydd 
till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om 
sådana missförhållanden som anges i visselblåsarlagen. Med 
missförhållanden avses missförhållanden som är av allmänt 
intresse, brott mot svensk lag eller brott mot sådan rättsakt inom 
EU som nämns i visseblåsarlagen. Av visselblåsarlagen framgår 
att kommuner ska inrätta en rapporteringskanal och förfaranden 
för rapportering och uppföljning senast den 17 juli 2022. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-02, § 57 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-28, § 33 
Socialnämnden 2022-04-27, § 82 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20, § 107 
Tjörns Bostads AB, remissvar 2022-04-06 
Tjörns Måltids AB, remissvar 2022-04-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 66 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-11 
Riktlinje för Tjörns kommuns visselblåsarorganisation, bilaga 1 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 106 

Antagande av Riktlinje för Tjörns kommuns 
hållbarhetspris 

2018/427 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att anta riktlinje för Tjörns kommuns hållbarhetspris. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att 
tydliggöra under punkt 4, Pris, att vinnaren exempelvis kan ges 
möjlighet att föreläsa på Västra Götalandsregionens 
hållbarhetsfestival. 

Sammanfattning 
Föreslagen riktlinje har upprättats vad gäller hållbarhetspriset 
med vad, när och hur priset ska tilldelas. Riktlinjen har tidigare 
varit uppe för beslut och återremitterats. Reviderad riktlinje har 
upprättats med förändring vad gäller förslag till pris. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 23 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 194 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 162 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-22 § 145 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 § 169 
Kommunfullmäktige 2018-11-01 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-11 
Riktlinje Tjörn kommuns hållbarhetspris 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag med ändring av punkt 4, Pris, att vinnaren exempelvis kan ges 
möjlighet att föreläsa på Västra Götalandsregionens hållbarhetsfestival. 
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§ 107 

Beslut om remiss: Policy alkohol och droger 

2022/147 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
till förvaltningen för utredning om behov av policy för alkohol 
och droger föreligger. 

Sammanfattning 
Med utgång ifrån kommunkoncernens arbetsmiljöpolicy önskar 
HR- avdelningen att upprätta en policy för alkohol och droger 
som är uppdaterad utifrån gällande arbetsrätt. I bilaga till policyn 
medföljer även en handlingsplan att använda av chef vid 
misstanke om påverkan/skadligt bruk hos medarbetare. 

Innan policyn lyfts för antagande av fullmäktige föreslås 
arbetsutskottet remittera ärendet till samtliga nämnder och 
styrelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-26 
Policy alkohol och droger inklusive handlingsplan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för utredning om behov av policy för alkohol och droger föreligger. 
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§ 108 

Beslut om remiss: Diskrimineringspolicy 

2022/148 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
till förvaltningen för utredning om behov av policy föreligger. 

Sammanfattning 
Arbetsgivaren har ett ansvar för att arbetstagare och 
arbetssökande inte blir utsatta för diskriminering.  

Tidigare mångfaldspolicy och jämställdhetspolicy behöver 
uppdateras för att vara i enlighet med gällande lagstiftning. Dessa 
tidigare policys slås ihop till en diskrimineringspolicy. 

Innan policyn lyfts för antagande av kommunfullmäktige föreslås 
arbetsutskottet remittera ärendet till samtliga nämnder och 
styrelser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-26 
Förslag till Diskrimineringspolicy 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för utredning om behov av policy föreligger. 
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§ 109 

Beslut om remiss: Åtgärdsprogrammet för miljömålen – 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025 

2022/39 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlåta hantering 
och beslut i frågan till förvaltningen. 

Sammanfattning 
Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen 
och i dialog med kommuner och andra aktörer i åtgärdsarbetet 
reviderat det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”. I det nya 
programmet har man fokuserat på att lägga till åtgärder som 
främjar klimat och biologisk mångfald, då det inom dessa 
områden finns stora utmaningar både regionalt och nationellt. 
Länsstyrelsen har tillställt kommunerna möjlighet att anta 
åtgärder i programmet som sträcker sig från 2022-2025. 

Med anledning av åtgärderna i bilaga 2 föreslås ärendet remitteras 
till berörda nämnder och styrelser för ställningstagande om vilka 
åtgärder som kan antas. Därefter ska kommunstyrelsen slutligt 
behandla ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-06 
Brev till Kommunstyrelsen från Landshövdingen, bilaga 1 
Blankett åtaganden, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att överlåta 
hantering och beslut i frågan till förvaltningen. 
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§ 110 

Begäran om starttillstånd för ombyggnation av 
Häggvallskolan 

2022/152 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja starttillstånd 
för ombyggnation av Häggvallskolan samt finansiering av 
driftkonsekvens till 100 procent. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ansöker om starttillstånd för att 
ianspråkta investeringsmedel avsatta för lokalförsörjning i 
investeringsbudget. Investeringsmedlen ska användas till 
ombyggnation av Häggvallskolan för att skapa en tryggare 
lärmiljö. Barn- och utbildningsnämnden efterfrågar en 
finansiering av driftskonsekvenser till 100 procent.  

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslut 2022-04-28, §37 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16 
Begäran av starttillstånd 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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§ 111 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar arbetsutskottet om aktuella 
frågor, idag bland annat om vattenförsörjning och status för den läcka 
som uppkommit i centrala Skärhamn. 
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§ 112 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar inkomna meddelanden. 
 
Inkomna meddelanden per 2022-05-12 
Beslut från Socialnämnden 2022-04-27, § 78 - Ekonomisk uppföljning 
mars samt årsprognos 

Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-02, § 55 - 
Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-02, § 54 - Initiativärende 
från Carl Bloom (MP) Biologiska mångfalden måste in i budgeten   
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§ 113 

Återremitterat ärende: Framtida skolstruktur i Tjörns 
kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Alternativ 6 ska utgöra framtida skolstruktur på Tjörn:  
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage. 

2. En skyndsam utredning om framkomligheten för de olika 
lokaliseringarna ska genomföras. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (KD) fd (M) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 maj 2021 att 
remittera de redovisade förslagen avseende skolstruktur och 
lokalförsörjning inom Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Förslagen som skickades på remiss var följande:  

• Alternativ 1 
F1-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Skärhamn 

• Alternativ 2 
F-3 Skärhamn, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr. 4-9 Häggvall/Fridas 
Hage. 4-9 Bleket 

• Alternativ 3 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 4 (som idag) 
F-5 Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 6-9 
Häggvall. 7-9 Bleket 

 

1 F står för förskoleklass 
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• Alternativ 5 
F-3 Kållekärr, Myggenäs. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 7-9 Bleket. F-9 
Häggvall/Fridas Hage 

• Alternativ 6 
F-9 Bleket eller närmare Skärhamn. F-9 Häggvall/Fridas Hage 

Samtliga remissinstanser, med undantag från Tjörns Hamnar AB, 
har inkommit med remissvar.  

Under våren och hösten har även invånardialog i 
skolstrukturfrågan genomförts i två steg. Resultatet från 
invånardialogen ska, enligt kommunens beslutade policy för 
invånardialog, användas som beslutsunderlag i 
skolstrukturfrågan. 

Remissvaren och invånardialogerna visar på en delad syn om hur 
den framtida skolstrukturen ska utformas. I merparten av de 
remissvar som nämnderna har överlämnat, inklusive barn- och 
utbildningsnämnden, kan man i förvaltningarnas bedömningar 
utläsa att alternativ 6 är det förslag som skulle vara mest 
gynnsamt för respektive verksamhet. Alternativ 6 har exempelvis 
förordats av barn- och utbildningsförvaltningen av följande skäl: 

Tjörns kommun använder drygt 126tkr per elev i grundskolan 
vilket är ca 8000 kr mer än genomsnittet i riket. Trots detta är 
denna resurs otillräcklig i förslag 1-5 då alla dessa omfattar både f-
3 och 4-6-skolor för vilka nuvarande resurser är otillräckliga för att 
uppfylla nationella styrdokument och krav. 

Oavsett om Tjörns kommun skulle välja att tillföra mer resurser, 
löser detta inte problemet med lärarbristen. Det bästa sättet att, så 
långt som möjligt, garantera Tjörns elever behöriga lärare och 
kvalitativ undervisning på lång sikt, är att samla dessa på få 
skolor för att kunna använda lärarna på klokast sätt. 

Resultatet från invånardialogerna visar att det främst är alternativ 
4 som förordas. Men många av de faktorer och kriterier som lyfts 
som viktiga av såväl allmänhet, vårdnadshavare, medarbetare 
som elever kan dock vara svåra att uppnå med nuvarande 
skolstruktur.  
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Kommunkansliet har överlämnat en slutlig sammanställning av 
samtliga perspektiv som har inhämtats, från såväl nämnder som 
allmänhet, till politiken för fastställande av framtida 
skolstrukturen i Tjörns kommun. Utifrån de nyttobedömningar 
som redovisats av flertalet förvaltningar, inklusive barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslår kommunkansliet att alternativ 6 
ska utgöra framtida skolstruktur i Tjörns kommun. Frågan om 
lokalisering av F-9 skola på västra Tjörn överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-11-04, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-21, § 189 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 90 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-01, § 240 
Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 43 
Tjörns Måltids AB 2021-08-23, § 32 
Socialnämnden 2021-06-21, § 151 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-16, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 110 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-20, § 138 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 91 
Kommunstyrelsen 2021-04-08, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 82 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 4 
Kommunfullmäktige 2020-06-11, § 104 
Kommunstyrelsen 2020-05-28, § 139 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-14, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-23, § 1 
Kommunstyrelsen 2019-02-16, § 31 
Kommunstyrelsen 2018-09-06, § 134 

Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Rapport skolstruktur 
Presentation skolstruktur KSAU 210520 
Samtliga nyttobedömningar 210520 
Sammanställning medborgardialog 1 
Sammanställning medborgardialog 2 
Sammanställning remissvar 
Samtliga remissvar från nämnder och styrelser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande 2021-10-28 med tillägg att en 
skyndsam utredning om framkomligheten för de olika lokaliseringarna 
ska genomföras. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
framtida skolstruktur i Tjörns kommun enligt följande: 

F-9 Häggvall/Fridas Hage. F-6 Skärhamn, Rönnäng. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Beslut KF 200611 om inriktningsbeslut för framtidens skola kvarstår 

2. Utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn) 
avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2020) 

3. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan 

4. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering av 
Bleketskolan som 4-9 nav 

5. Lokaler för kultur med scen, elevhälsa och idrott för föreningslivet 
ska koncentreras till de två 4-9 naven 

6. Förskolan ska utvecklas i anslutning till F-3-skolorna i de fem 
serviceorterna 
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Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Martin Johansens (L) förslag väljs till huvudförslag. 
Motförslag ska utses. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) förslag mot Björn Möllers (KD) fd 
(M) förslag. Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

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

Omröstningsresultat 
1 Ja-röster, Bo Bertelsens (M). 

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

2 avstår, Martin Johansen (L), George Strömbom (C). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs till motförslag. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Martin Johansens (L) huvudförslag mot Björn 
Möllers (KD) fd (M) motförslag. Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Martin Johansens (L) förslag. 

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

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C). 

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

Martin Johansens (L) förslag väljs.
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