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

Övriga närvarande Tanja Siladji Dahne (MP) 
Anette Johannessen (S) 
 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Gun Alexandersson Malm (L), ordförande socialnämnden, § 187 
Shuja-At Noormohamed, förvaltningschef § 187 
Lena Eriksson, förvaltningschef  § 189 
Christina Lilja, utvecklingsledare  §§ 188-190 
Lars Lindegren, mark och exploatering §§ 196-197 
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§ 186 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.
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§ 187 

Uppföljning av IFO-verksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Den 17 september 2020 kallade arbetsutskottet socialnämndens 
ordförande Gun Alexandersson Malm och förvaltningschef för 
socialförvaltningen Shuja-At Noormohamed att redogöra för individ- 
och familjeomsorgsverksamheten, som ett led i kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Vid dagens sammanträde tar man del av en uppföljning 
vad gäller åtgärder för minskade nettokostnader samt kring 
personalsituationen inom IFO-verksamheten. 
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§ 188 

Antagande av budget 2022 och preliminär budget 2023-
2024 samt antagande av investeringsbudget 2022 samt 
plan 2023-2026, fastställande av skattesats 2022  

2021/131 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet bereder ärendet avseende antagande av budget 2022 
och preliminär budget 2023-2024 samt antagande av investeringsbudget 
2022 samt plan 2023-2026, fastställande av skattesats 2022. De olika 
budgetförslagen presenteras till kommunstyrelsens sammanträde den 4 
november. 
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§ 189 

Framtida skolstruktur i Tjörns kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

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

2. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. 
3. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering 

av Bleketskolan som 4-9 nav. 
4. Lokaler för kultur, elevhälsa och idrott för föreningslivet ska 

koncentreras till de två 4-9 naven. 

Reservation 
Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) reserverar sig till förmån för 
egna 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 

 

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

• 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. 
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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.  

Kommunkansliet överlämnar härmed 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 
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 
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Samverkan 
Central samverkansgrupp, CSG 2021-10-13 avseende resultat från 
invånardialoger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
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 
Björn Möller (KD) fd (M), Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg 
(KD) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

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

2. Åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan 
3. Beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av 

projektering av Bleketskolan som 4-9 nav 
4. Lokaler för kultur, elevhälsa och idrott för föreningslivet ska 

koncentreras till de två 4-9 naven 

Martin Johansen (L) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att en skyndsam utredning om 
framkomligheten för de olika lokaliseringarna ska genomföras. 

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska fastställa framtida 
skolstruktur enligt alternativ tre:  

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

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och förvaltningens förslag 
med tillägg från Martin Johansen (L) väljs. 

Omröstning begärs. Förvaltningens förslag med tillägg från Martin 
Johansen (L) väljs till huvudförslag. Motförslag ska utses. 
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Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag mot 
Lars Carlssons (M) förslag. Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag 
väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag. 

Nej-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Lars Carlsson (M). 

1 avstår, Martin Johansen (L). 

Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag väljs till motförslag i 
huvudvoteringen. 

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

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för förvaltningens förslag med Martin Johansens (L) tillägg. 

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

Omröstningsresultat 
1 Ja-röst, Martin Johansen (L). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

1 avstår, Lars Carlsson (M). 

Björn Möllers (KD) fd (M) med fleras förslag väljs. 
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Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Ärende 5 innan vi går till beslut 

vill jag peka på några, som jag ser det, direkta fel och vilseledande 
informationer i tjänsteutlåtandet med förslag till beslut ang. 
skolstruktur. 

Under sammanfattningen punkt 5.1 står förslagen uppräknade. 

Förslag 1 och 2 ska vara enligt Kommunfullmäktiges beslut dvs 
innehålla F- 9 på Häggvall /Fridas Hage. (Dvs F-3 ska även 
fortsättningsvis finnas på Fridas hage, i dessa förslag. Detta har (av 
misstag, hoppas jag?) fallit bort under arbetets gång. 

Så har varit fallet också i remiss och dialogmaterial, så den som velat 
stödja KF beslutet med att ha kvar F-3 i Häggvall har inte haft något 
förslag att välja.  Hur har det kunnat bli så här?  

Resultaten från invånardialogerna (jag har läst dem noga) kan absolut 
tolkas mer som stöd för alt   2 så som det ursprungligen utformats. Än 
att allt ska vara, som det är idag. Föräldrarna uttalar ju tydligt att de vill 
att de små eleverna ska ha nära till skolan meden de äldre kan vinna på 
en lite större skola. 

När det gäller Nyttobedömningen som redovisas i 
utredningsmaterialet, så fanns ju inte förslag 6 i sinnevärlden när dessa 
bedömningar gjordes i utredningen. De var de 5 förslagen som 
värderades.  Ni skriver på sid 22 i rapporten (5:2) att skillnaden i 
bedömningen från BUN och KoF var liten. Det håller jag inte alls med 
om. Låt mig visa siffrorna, från utredningsrapporten: 

                    BUN        KoF          Snitt 

Förslag 1       2,4         3,4             2,9 

Förslag 2       2,3         2,2             2,3 

Förslag 3       1,6         3,2             2,4 
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Förslag 4       1,3         1,5             1,4 

Förslag 5       1,7         1,5             1,6 

KoF har också helt andra intressen utöver barnens skolgång att bevaka. 
Och säger det uttryckligen: Man vill absolut ha ett fristående kulturhus 
med scen och inte utveckla detta i skolorna.  För turisternas och 
företagarnas skull bör såväl ett fristående kulturhus som en ny skola 
också ligga i ”centralorten ” Skärhamn, fast kommunen inte har någon 
uttrycklig centralort, utan flera Tätorter/serviceorter. Det är så 
Kommunen har byggts och utvecklats hittills.  Och någon tillgänglig 
mark i Skärhamn, har inte kunnat presenteras. 

Socialförvaltningen säger uttryckligen att de inte vill göra alla 
dessa bedömningar, som Skolan är bäst skickad att göra med elevernas 
bästa för ögonen.  Heder åt socialförvaltningen för detta. 

Förslag 6 som kommunledningsförvaltningen nu föreslår som beslut, 
har kommit till utan beslut eller uppdrag från politiken. 
Kommunalrådet har bara låtit Lokalutredningen förvandla sitt arbete 
till ett skolutredningsförslag. 

 Vad betyder egentligen förslag 6? Det kan man inte veta! Det tar 
fortfarande inte ställning till om Bleket ska läggas ner som skola eller 
byggas ut!  Så ett beslut om alt. 6 löser inga av skolans problem!  Det är 
bara en ren fantasiprodukt, där Många åtgärder ingå i beräkningarna, 
flera av dessa åtgärder: Avyttring av enskilda fastigheter och byggande 
av bostäder mm. skulle också kunna ske inom ramen för andra 
Skolstrukturer än den som föreslås som alt. 6.  Det är helt enkelt en 
sammanblandning för att få alt. 6 att verka mer ekonomiskt fördelaktigt 
än det är i förhållande till andra förslag, Men vad värre är så innebär 
förslag 6 att alla små barn från 6 års ålder ska bussas till två stora 
skolnav för Fk till Åk 9. 

Orden Närhet och Småskalighet i kommunens vision, ska de tvingas 
strykas nu? 

Nej, Vi Socialdemokraterna fortsätter kämpa för att Hela Tjörn ska leva 
och att alla barn ska få en likvärdig, trygg och utvecklande skolgång 
som de lämnar med goda kunskaper och höga betyg.”
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§ 190 

Ändring av VA-taxan gällande debitering av VA-
föreningar och gemensamhetsanläggningar 

2020/251 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ändring i va-taxa i 
enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att inför 
kommunstyrelsens behandling komplettera med underlag som 
visar utfall på föreslagen förändring och vad det får för effekt på 
VA-kollektivet på årsbasis. 

Sammanfattning 
Enligt gällande va-taxa utgår en grundavgift för varje bebyggd 
fastighet inom verksamhetsområde.  

Avgiftsbestämmelsen innebär att fastighetsägare vars fastigheter 
har del i samfällighet för va-frågor totalt sett får betala en högre 
avgift än andra fastighetsägare.  

För att avgiftssättningen ska bli mer rättvis föreslås va-taxans 
bestämmelser om grundavgift ändras så att reducerad 
grundavgift tas ut för fastighet som har del i samfällighet för va-
frågor.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 281 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-07 
Förslag till ändrad va-taxa med rödmarkering, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens 
behandling ska förvaltningen komplettera med underlag som 

13



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

visar utfall på föreslagen förändring och vad det får för effekt på 
VA-kollektivet på årsbasis. 
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§ 191 

Ändring av taxan för boendeparkering för boende på 
öarna 

2021/312 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
för att avvakta kommunfullmäktigebeslut om parkeringspolicy. 

Reservation 
Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-09-29 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
anta höjd taxa för boendeparkeringar i Kyrkesund och Rönnäng 
för boende på öarna. Nämnden föreslår en höjning om 20 % från 
och med 2021-01-01, med en årlig justering enligt KPI.  

Samtliga boendeparkeringar är i dagsläget uthyrda. Parkeringarna 
kräver återkommande underhåll. Det framgår av underlag från 
trafikenheten att taxan höjts med cirka 7 % den senaste 10-
årsperioden. I förhållande till närliggande kommuner har Tjörns 
kommun låga avgifter avseende boendeparkeringar. 

Avgiften för boendeparkeringarna är låga och avgiften har höjts 
med knappt 7 % på 10 år. Tjörns kommun tar ut låga avgifter 
jämfört med andra kommuner i närområdet. Bifogade kartor visar 
kostnad för boendeparkeringar på Tjörn. Kommunens intäkter 
genom förskottsinbetalning är i dag ca 470 200 kr per år. Givet 
samma nivå av uthyrning av boendeplatser kan intäkterna efter 
höjning beräknas uppgå till cirka 564 200 kr. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 282 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Förteckning över parkeringsplatser, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera 
ärendet för att avvakta kommunfullmäktigebeslut om parkeringspolicy. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Björn Möllers 
(KD) fd (M) förslag. 

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

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 (KD) fd (M) förslag. 

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

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

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

Skriftlig reservation 
Martin Johansen (L) och Lars Carlsson (M) reserverar sig enligt: 

” Vi, moderaterna och liberalerna reserverar oss mot beslutet i ksau 
avseende höjd taxa för parkeringsplatser.  

Även med den nya höjningen skulle Tjörns skattebetalare fortsätta 
subventionera parkeringsplatser i Rönnäng med stora pengar. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Om socialdemokraterna och kristdemokraterna önskar fortsätta göra 
detta borde de vara ärliga med detta, inte dölja det med en återremiss.  

Varför socialdemokraterna och kristdemokraterna önskar 
subventionera just dessa platser istället för att använde de medlen till 
lärare eller äldreomsorgen kan man bara spekulera kring.” 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 

Partistöd för 2022 

2021/269 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2022 ska 
utbetalas enligt nedanstående. 

Socialdemokraterna  149 280 kr 

Moderaterna  133 805 kr 

Liberalerna  102 854 kr 

Tjörnpartiet    87 378 kr 

Sverigedemokraterna   71 902 kr 

Kristdemokraterna    56 427 kr 

Centerpartiet   40 951 kr 

Miljöpartiet    40 951 kr 

Vänsterpartiet   40 951 kr 

Sammanfattning 
Enligt regler för kommunalt partistöd ska kommunfullmäktige 
årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

Det totala partistödet uppgår till 15 x prisbasbeloppet (48 300 för 
2022) och reduceras med grundstödet på 10 000 kronor per parti 
och år. Resterande belopp, mandatstödet, fördelas därefter med 
totala antalet mandat i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Regler för kommunalt partistöd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg kvartal 2 2021 

2021/295 

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

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 2 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2020-11-13 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL, beslutsdatum 2021-03-29 

Kommunen hade även 2 verkställda beslut att rapportera in. Det 
gällde följande: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL  

Kommunen rapporterade in ett beslut som avslutats utan att 
verkställas. Det gällde kontaktperson enligt LSS.  

Fördelning för kön: 2 man, 3 kvinna 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 179 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 

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

2019/393 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utforma ett nytt 
regelverk inom byggnation som riktar sig till både privatpersoner, 
byggbolag, entreprenörer och utförare som ska vara verksamma i 
kommunen. Detta regelverk ska vara utformat efter ett miljö- och 
energiperspektiv som inkluderar materialval, energiförmåga, och 
hållbarhet. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om energioptimering 
inom byggnation, med följande yrkande:  

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

Vid kommunfullmäktiges behandling 2021-03-25 återremitterades 
ärendet, där förvaltningen gjort tolkningen att förslaget som 
redovisades på fullmäktiges sammanträde skulle utredas närmare. 
Förslaget till beslut var att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna till att framtaga ett 
miljöpolicydokument vid planering av detaljplaner m.m. Ett 
sådant policydokument bör inkludera miljö- och energiperspektiv 
som inkluderar materialval, energiförmåga, och hållbarhet samt 
ha bäring på kommunens mål med agenda 2030.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2021-09-29 
föreslagit att motionen avslås. Nämnden menar att den 
efterfrågade policyn skulle innebära verkningslösa 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunspecifika särkrav då kommunen enbart har rätt att i 
myndighetsutövning se till att rådande lagstiftning 
implementeras. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 275 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 65 
Kommunstyrelsen 2021-03-11, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 39 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20, § 51 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-10, § 174 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-13 
Tjänsteutlåtande från Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 
Motion 2019-11-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta enligt 
förslag från Rikard Larsson (S) på kommunfullmäktige 2021-03-25:  

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

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. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 195 

Månadsuppföljning september 2021 

2021/112 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera informationen. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen per september månad visar på ett resultat 
för kommunen på +73,7 mkr och periodens budget är +2,5 mkr. 
Kommunens prognostiserade helårsresultat +71,0 mkr. 
Förändringen i förhållande till helårsprognosen som lämnades i 
augusti beror på en förbättrad skatteprognos samt förbättrade 
prognoser inom nämndverksamheten. 

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +5,3 mkr. I helårsprognos beräknas en budget 
i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
Månadsuppföljning januari-september 2021 
Uppföljning kommunstyrelsen september 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196 

Försäljning del av Klädesholmen 1:1 

2013/180 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att Morgan Eriksson och Ingela Eriksson ska erbjudas att 
friköpa den del av Klädesholmen 1:1 som framgår av bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet för ett pris om 577 670 kronor.  

Sammanfattning 
Kommunen beslöt år 2013 att marken under sex bostadsfastigheter 
på Klädesholmen skulle erbjudas att friköpas till ett bestämt pris. 

Under åren 2013 till 2016 såldes fem av de sex ursprungliga 
arrendetomterna till arrendatorerna. 

Morgan och Ingela Eriksson blev emellertid inte erbjudna friköp 
då det rådde oklarheter kring ägande/nyttjanderätten avseende 
deras arrendetomt.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-02-11, § 27 
Kommunstyrelsen 2013-09-05, § 161 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-08 
Karta över markområde, bilaga 1 
Arrendeavtal, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 197 

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

2012/153 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

2. Till kommunstyrelsen bifoga skriftligt svar på frågorna om 
manöverutrymme och konsekvenserna av att inte överlåta 
exploateringsavtalet i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 
2020-10-01. 

3. Förvaltningen uppdras att inför kommunstyrelsen behandling 
lägga till en skrivning i exploateringsavtalet som innebär att 
exploatören ska betala eventuell ersättning till Karlstad 
kommun för upplåtelse av mark för de 28 parkeringsplatser 
som är avsedda för de nya bostäderna på Härön. 

Sammanfattning 
Tidigare exploatör inom detaljplan ”Dalbergen, del av Härön 1:4, 
m.fl. fastigheter, fiskeläget Härön” har sålt aktuell fastighet. Nytt 
avtal behöver därför ingås med ny exploatör.  

Förvaltningen har gjort en översyn av parkeringsmöjligheterna i 
området och därigenom kommit fram till att det genom 
exploateringen är möjligt att skapa ett stort antal nya 
parkeringsplatser för både blivande bostäder på Härön och 
allmänheten.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 164 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 § 158 
Kommunstyrelsen 2020-11-26, § 266 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 262 
Kommunstyrelsen 2020-10-01, § 209 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 181 
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 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Exploateringsavtal, bilaga 1 
Översiktsbild med föreslagna parkeringsytor, bilaga 2-4 
Område strandskyddsdispens, bilaga 5 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

2. Till kommunstyrelsen bifoga skriftligt svar på frågorna om 
manöverutrymme och konsekvenserna av att inte överlåta 
exploateringsavtalet i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 
2020-10-01. 

3. Förvaltningen uppdras att inför kommunstyrelsen behandling 
lägga till en skrivning i exploateringsavtalet som innebär att 
exploatören ska betala eventuell ersättning till Karlstad 
kommun för upplåtelse av mark för de 28 parkeringsplatser 
som är avsedda för de nya bostäderna på Härön. 
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§ 198 

Svar på remiss: SOU 2021:41 - VAB för vårdåtgärder i 
skolan 

2021/244 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Tjörns kommun ställer sig bakom delbetänkandet av ”VAB för 
vårdåtgärder i skolan” (SOU 2021:41). 

2. Kommunen yttrar sig till socialdepartementet i enlighet med 
upprättat förslag 2021-10-12. 

3. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning 
Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättningsgrund som 
innebär att en förälder till ett barn med sjukdom eller 
funktionsnedsättning ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning när 
föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med medverkan 
i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller 
behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem samt andra 
pedagogiska verksamheter. 

Ersättningsgrunden ska gälla för barn som inte har fyllt 12 år, och 
under vissa förutsättningar även barn som har fyllt 12 men inte 16 år.  

Förmånstiden föreslås vara densamma som enligt nuvarande regelverk 
gäller för de flesta andra situationer, dvs. högst totalt 120 dagar för 
varje barn och år. 

Förslaget bedöms bidra till en ökad trygghet för barnet under 
introduktionen av hjälpbehovet och när barnet sedan deltar i 
skolverksamheten, vilket är en förutsättning för att barnet ska kunna 
fullgöra sin skolgång med en god hälsa. Förslaget bedöms inte innebära 
att kommunernas och regionernas ansvar för barn med behov av 
vårdåtgärder minskar. 

28



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

För föräldrar innebär förslaget kompensation för inkomstbortfall och en 
ledighetsrätt, vilket kan vara av särskild betydelse för de som redan har 
en längre frånvaro från arbetet på grund av barnets sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Förslaget bedöms särskilt gynna ekonomiskt 
svagare grupper samt föräldrar med anställningar som innebär 
begränsade möjligheter till hemarbete eller flexibel arbetstid. Förslaget 
bedöms även gynna jämställdheten mellan kvinnor och män, eftersom 
obetalt omsorgsarbete, som oftare utförs av kvinnor, i högre grad 
kompenseras. 

Verksamhetssynpunkter på betänkandet inom barn- och utbildning 

Det framgår inte av remissen i vilken omfattning genomförandet ställer 
krav på mer personal eller personalens kompetens. Behovet av 
personalinsatser kompetenskrav behöver regleras på ett tydligt sätt. 

Förutsättningarna för ersättning behöver tydliggöras. 

Kvalitetssäkringen av egenvårdsinsatser som förväntas instrueras av en 
lekman och genomföras av en annan lekman behöver tydliggöras. 
Möjligen kan egenvårdsinsatser kanaliseras via elevhälsan. 

Verksamheten inom barn och utbildning är positiv till övriga effekter 
av delbetänkandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Förslag till yttrande 2021-10-12 
Remissmissiv SOU 2021:41 
SOU 2021:41 - VAB för vårdåtgärder i skolan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 199 

Investeringsuppföljning september 2021 

2021/113 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Årets investeringsbudget är 118,5 mkr. Upparbetat till och med 
september är 41,4 mkr.  Helårsprognosen för 2021 är 68,9 mkr. 
Budgetavvikelsen prognostiseras till +49,6 mkr. Inga avvikelser 
mot beslutade starttillstånd är rapporterade. 

Avgiftsfinansierade investeringar avviker med +31,7 mkr mot 
budget. 

Skattefinansierade investeringar avviker med +17,9 mkr mot 
budget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
Investeringsuppföljning januari-september 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 200 

Beslut om fri utdelning av grus till hushållen på Tjörn 
vintern 2021/2022 

2021/315 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att alla fastighetsägare 
på Tjörn kan hämta upp till 100 kilo grus vardera från och med 
den 1 december. 

Sammanfattning 
Tidigare år har Tjörnborna erbjudits att hämta grus för att 
avhjälpa problem med is utanför och i anslutning till sina 
fastigheter.  

Även 2021/2022 förutses vädret bli sådant att denna insats är 
aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 201 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor informerar arbetsutskottet om aktuella 
frågor, idag bland annat om: 

- Ägande av färjor, där ett förslag om eventuell överlåtelse/försäljning 
tas upp till arbetsutskottets nästkommande sammanträde 

- Genomförd rekrytering av ny förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen 
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