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Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) ersätter Lars Carlsson (M) 
Tanja Siladji Dahne (MP) ersätter Magne Hallberg (KD) 
Rikard Larsson (S) ersätter Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
 

Övriga närvarande George Strömbom (C) 
Anette Johannessen (S) 
 
 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Magdalena Romanov, folkhälsostrateg § 71 
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§ 67 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 68 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om läromedel for 
alla barn med särskilda behov 

2021/381 

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

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om läromedel för alla 
barn med särskilda behov, med följande yrkanden: 

• Att omedelbart se över och prioritera för barn med särskilda behov 
och tillse att dessa har samma möjlighet att tillskansa sig kunskap 
som övriga elever med var och ens särskilda behov tillgodosedda 

• Att BoU i sin budget prioriterar och särskilt redovisar den summa 
pengar som avsatts för läromedel varje termin 

• Att om resurser inte finns i tillräcklig omfattning äskas medel från 
Kommunstyrelsen eller Kultur och Fritid. 

• Att BoU söker statliga bidrag för att alla barn som behöver ska 
kunna få böcker och alla övriga verktyg som behövs för en lyckad 
skolgång. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som i 
sin tur hänvisar till förvaltningen som anför att det är rektor som 
enligt skollagen beslutar om sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Därutöver anger man 
att de medel som avsätts för läromedelsinköp i kommunen är väl 
tilltagna och torde därför vara fullt tillräckliga för eventuella 
inköp av extra och/eller kompletterande läromedel för barn med 
särskilda behov. 

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och 
förvaltningens svar, föreslår kommunkansliet att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-20, § 7 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 255 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-01-13 
Motion från Alma Sibrian om läromedel för alla barn med 
särskilda behov, 2021-12-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 69 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
stärka demensvården 

2021/194 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att 
uppdra socialnämnden att införa ett demensteam för att stärka 
kommunens primärkommunala basuppdrag när det gäller vård 
och omsorg om personer med en demenssjukdom som bor i 
ordinärt boende. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att stärka 
demensvården, med följande yrkanden: 

• ”Att kommunfullmäktige bifaller motionen och överlämnar denna 
till kommunstyrelsen och socialnämnden i syfte att förverkliga 
motionens intentioner. 

• Att Tjörns kommun startar ett demensteam med personal från olika 
demensavdelningar med arbetsuppgifter angivna i motionen.” 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att 
motionen ska bifallas och att vård- och omsorgsavdelningen ska 
införa ett demensteam för att stärka kommunens 
primärkommunala basuppdrag när det gäller vård och omsorg 
om personer med en demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 
Socialförvaltningen har bland annat anfört i tjänsteutlåtande 2021-
08-25: 

”Vård- och omsorgsavdelningen samt den kommunala hälso- och 
sjukvården har påbörjat en satsning på demensvården genom 
utbildningen ”Stjärnmärkt”. ”Stjärnmärkt” är en 
utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum. 
Utbildningen vänder sig till personal inom särskilda boenden, 
hemtjänst, dagverksamheter samt biståndshandläggare. Syftet är 
att ge personal som möter demenssjuka, kunskap och verktyg för 
att kunna utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin 
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arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle kunna vara att 
utveckla ett särskilt team inom Vård och omsorgsavdelningen 
bestående av ett begränsat antal undersköterskor med särskild 
kompetens inom området demens och som skulle arbeta riktat 
mot de äldre med en demensdiagnos som har behov av hemtjänst 
i sitt ordinära boende samt även fungera som ett råd och stöd till 
anhöriga.  

Teamet skulle dock enbart vara verksamt inom kommunernas 
vård och omsorg och inte vara ett team som arbetar över 
huvudmannagränserna och överta något av regionens uppdrag. 
Det skulle inte innebära en ökat arbetstyngd för vård- och 
omsorgspersonal och de skulle heller inte överta regionens ansvar 
vad gäller vård för personer med en demensdiagnos. Det skulle 
innebära ett mer teambaserat arbetssätt för att ge mer 
professionellt stöd.” 

Kommunkansliet har i övrigt inget att anföra utan föreslår att 
socialnämndens förslag följs och att motionen bifalles. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 176 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 152 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion från Martin Johansson om att stärka demensvården 2021-
05-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 70 

Förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 

2021/383 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna förslaget att inrätta en politisk referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande. 

2 Den politiska referensgruppen ska träda i kraft från och med  
2023-01-01. 

3 Finansiering av den nya politiska grupperingen ska tas inom ramen 
för kommunfullmäktiges budget. 

4 Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram arbetsmodeller (och 
tillhörande ev styrdokument) för samverkan och kommunikation 
kopplat till den nya referensgruppen. 

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk grupp 
tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. Den politiska 
grupperingen föreslås bestå av ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och 2:e vice 
ordförande i respektive nämnd och styrelse. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet 
och förebyggande arbete samt prioriterade mål i 
kommunstyrelsens detaljbudgetar 2020 samt 2021. 

Förslaget skickades på remiss av kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-27 till samtliga nämnder och styrelser samt till politiska 
partier med representation i kommunfullmäktige. Remissvaren 
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har nu inkommit och samtliga remissinstanser som lämnat svar 
ställer sig positiva till förslaget. Synpunkter har dock inkommit 
från några av remissinstanserna vilka kommunkansliet till viss del 
beaktat i förslaget i detta tjänsteutlåtande. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27 § 18 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16 § 32 
Socialnämnden 2022-02-23 § 38 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 § 21 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17 § 25 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 § 39 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på organisering, styrning och samordning” daterad 2021-12-
27 
Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun” daterad 2021-03-04 
Remissvar från nämnder och styrelser 
Remissvar från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna 2022-03-11 
Remissvar från Moderaterna 2022-03-23 
Remissvar från Liberalerna 2022-03-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 71 

Antagande av Äldrestrategi för perioden 2022–2030 

2016/192 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Anta förslag till Äldrestrategi 2022–2030. 
2. Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att erbjuda 

samtliga 85 åringar och äldre en plats på äldreboende. 
 
Sammanfattning 
I budget 2014 gavs uppdraget att ta fram en ny äldrestrategi. I 
början av 2017 remitterades ett förslag ut till nämnder och 
styrelser, varpå strategin reviderades utifrån inkomna synpunkter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter 2017-05-18 att 
återremittera ärendet för att förslaget skulle omarbetas ytterligare.  

Frågan har därefter aktualiserats på nytt 2021-01-28 då 
kommunfullmäktige behandlade en motion från 
Socialdemokraternas ledamöter och beslutade att en äldrestrategi 
skulle tas fram under året. Ansvar för att ta fram äldrestrategin 
tillföll kommunstyrelsen. Under 2021 har kommunkansliet 
kontinuerligt informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om 
processen. 

Förslaget på Äldrestrategi har varit ute på remiss hos samtliga 
nämnder och styrelser samt till rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor och samtliga politiska partier 
representerade i kommunfullmäktige. Remissvaren har nu 
inkommit och samtliga nämnder och styrelser sig bakom strategin. 
Ett antal synpunkter på strategins innehåll har inkommit vilka 
bemöts i bilaga ”Sammanställning remissvar: Äldrestrategi 2022–
2025”. 

Äldrestrategin föreslås gälla mellan 2022–2030 men ska 
aktualiseras efter en mandatperiod i enlighet med kommunens 
riktlinje för styrdokument. 
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Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 17 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 33 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17, § 17 
Socialnämnden 2022-02-23, § 32 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14, § 20 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16, § 11 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 40 
Tjörns Hamnar AB, 2022-03-25, § 15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-08 
Sammanställning och kommentarer till remissvar: Äldrestrategi 
2022–2025 
Äldrestrategi 2022–2030 
Samtliga inkomna remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag med tillägg att socialnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheten till att erbjuda samtliga 85 åringar och äldre en plats på 
äldreboende. 
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§ 72 

Återremitterat ärende: Antagande av Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 

2021/205 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Idrottspolitisk strategi 
2021–2031. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett idrottspolitiskt 
program 2016-10-03 som gällde för perioden 2016–2020. 
Programmet har reviderats och i stället blivit en idrottspolitisk 
strategi för perioden 2021–2031. Den idrottspolitiska strategin ska 
vara ett styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 

Förslaget på den idrottspolitiska strategin har varit ute på remiss 
hos övriga nämnder och styrelser, samt föreningslivet. 
Remissvaren har inkommit och samtliga nämnder och styrelser 
ställer sig bakom förslaget på strategi. Av föreningarna var det 
endast IFK Valla som yttrade sig. Synpunkterna har beaktats och 
förtydliganden gjorts. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-13 att godkänna 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns kommun och skicka 
den till kommunstyrelsen för att slutligen antas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter vid sammanträde 
2021-01-27 att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
att inhämta synpunkter på föreslagna ändringar och tillägg från Rosalie 
Sanyang (S). Nämnden har i sitt beslut konstaterat att med hänvisning 
till Riktlinjen för styrdokument anser man att de ändringar och tillägg 
som Rosalie Sanyang (S) föreslår inte hör hemma i en strategi. 
Nämnden skickar därför tillbaka Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för 
att antas av kommunfullmäktige utan korrigeringar. 
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Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-17, § 3 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 130 
Socialnämnden 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 309: 
Tjörns Hamnar AB:s styrelse 2021-10-15, § 47: 
Tjörns Måltids AB:s styrelse 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelse 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 103 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-08-26, §161 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

13



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 

Antagande av hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/40 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta hyresmodell för 
Tjörns kommun.  

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns 
kommun”. Syftet med styrdokumentet är att redogöra för 
bestämmelser kopplade till upplåtelse av lokaler till Tjörns 
kommun från hyresvärden Tjörns Bostads AB. Hyresmodellen 
omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr av Tjörns 
Bostads AB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och 
andra anläggningar. Dokumentet förtydligar villkor, 
ansvarsfördelning och principer för beräkning av hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 

För att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv 
och synpunkter har förslaget varit på remiss till samtliga nämnder 
och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget. 
Synpunkter har inlämnats från Barn- och utbildningsnämndens 
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presidieutskott samt Socialnämnden vilka bemöts under rubriken 
Ärendet i detta tjänsteutlåtande. Övriga remissinstanser har inget 
att erinra. 

Utifrån remissrundan föreslår kommunkansliet att anta 
hyresmodellen enligt förslag (bilaga till detta tjänsteutlåtande). 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-02-24 §37 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 §23 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 §13 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 §43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 §76 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 §17 
Socialnämnden 2022-03-30 §53 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-03-29 §7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Hyresmodell Tjörns kommun, daterad 2022-04-07 (inkl bilaga 2 
Principer för beräkning av hyror för lokaler) 
Bilaga 1 Definitioner, daterad 2022-04-07 
Bilaga 3 Gränsdragningslista, daterad 2022-04-07 
Bilaga 4 Mall för beräkning av hyra, daterad 2022-04-07 
Remissvar från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 74 

Antagande av riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/41 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta styrdokumentet 
Riktlinjer för lokalförsörjning. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är det Riktlinjer för 
lokalförsörjning som ska gälla för samtliga nämnder och styrelser. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar 
kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. Utifrån 
riktlinjerna kommer ett antal styrande dokument tas fram som till 
exempel hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande 
av lokalförsörjningsplan. 

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning har varit ute på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer 
sig bakom förslaget. Synpunkter har inlämnats från barn- och 
utbildningsnämndens presidieutskott samt från socialnämnden. 
Övriga remissinstanser har inget att erinra. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjörns Måltids AB 2022-03-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 
Socialnämnden 2022-03-30 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-04-06 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun, version 2022-04-
07 
Remissvar från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 

Försäljning av fastigheterna Tubberöd 1:140 och 
Tubberöd 1:164 

2022/114 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 
att utreda möjligheter till förändringar av fastigheten i syfte att bredda 
intilliggande väg. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår försäljning av fastigheterna Tubberöd 1:140 
och 1:164. Samverkan har skett med planavdelningen i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-28 
Bilaga 1: Parkerings- och trafikutredning Skärhamns centrum 
Norconsult AB (2018-04-12) 
Bilaga 2: Vy över Hamngatan nr. 18 och nr. 21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för att utreda möjligheter till förändringar av fastigheten i syfte att 
bredda intilliggande väg. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 

Ansökan om utökad och förlängd kommunal borgen från 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 

2022/111 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Tjörns kommun ingår enkel borgen för Kroksdalshallens 
verksamhetsråd förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 
ytterligare 5 000 000 kr för renovering av Kroksdalshallen. 
 

2 En förutsättning för borgensåtagandet är att lån avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalade senast den 31 december 2042. 
 

3 Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

4 Avslå ansökan om förlängning av befintlig borgen om  
1 350 000 kr. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att inför 
kommunstyrelsens behandling komplettera underlaget med för- och 
nackdelar för borgen respektive markägarförklaring. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har inkommit med en ansökan 
om kommunal borgen om ytterligare 5,0 mkr som säkerhet för 
banklån för renovering. De ansöker även om en förlängning i fem 
år av tidigare borgen om 1,35 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 
teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering samt att förlänga 
befintligt borgensåtagande på 1,35 mkr till och med 2042.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 34 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2022-04-04 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen 
Ansökan om markägarförklaring 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsnämnden 2022-03-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens 
behandling komplettera underlaget med för- och nackdelar för borgen 
respektive markägarförklaring. 

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust 
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2021 

2022/117 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse för verksamhetsåret 
2021. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust begär in respektive deltagande 
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021.  

Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
• Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust 2021 
• Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 
• Revisionsberättelse förtroendevalda Samordningsförbundet Älv & 

Kust 2021 
• Revisionsberättelse auktoriserad Samordningsförbundet Älv & Kust 

2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021 

2022/93 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021. 

2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt 
årsredovisning 2021 med tillhörande revisionsberättelse. 
Förbundet uppvisar för helåret ett negativt resultat om –10 865 tkr 
för 2021.  

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt 
otillfredsställande sätt i och med att medlemmarna även för 2021 
nödgas tillskjuta medel.  

I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2021 
Protokoll direktionen §27/2022-03-11 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisionsredogörelse för år 2021 
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
KPMG 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79 

Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2022/120 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2021 med 
tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett 
kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. Förbundet erbjuder även översättningstjänster 
till sina medlemmar. Förbundet redovisar ett resultat om 5,4 mkr 
att jämföra med ett nollresultat. Tolkförmedling väst har under 
året utfört drygt 341 000 uppdrag vilket är ca 16 000 uppdrag fler 
än budgeterat. Förbundet fick 1 januari tre nya 
medlemskommuner. 

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna densamma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021, PWC 
Internkontrollrapport 
Förbundsordning 2021-01-01 
Protokollsutdrag §468/2022-03-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 

Förslag till reviderade arvoden för röstmottagare 

2022/22 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa en generell höjning med 300 kronor för respektive 
uppdrag, det vill säga: 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 

2. Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

3. De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 
2024 samt vid eventuella omval/extraval. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde arvodena för röstmottagarna vid 
valen 2018 och 2019 enligt följande: 
Ordförande  2 600 kronor 
Vice ordförande  2 200 kronor 
Övriga röstmottagare 1 800 kronor 
Arvode för extra rösträknare på valdagens kväll för tre timmar 
utgår med 600 kronor, för tid därutöver utgår arvode med 100 
kronor per påbörjad halvtimma. 

Inför kommande val föreslås en generell höjning med 300 kronor 
för respektive uppdrag, d v s 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 
samt vid eventuella omval/extraval. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2022-03-28, § 5 
Valnämnden 2022-01-12, § 4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 

Månadsuppföljning januari-mars 2022 

2022/121 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera informationen. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen per mars månad visar på ett resultat för 
kommunen på +39,7 mkr och periodens budget är +5,0 mkr. 
Kommunens prognostiserade helårsresultat är +36,6 mkr.  

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +3,8 mkr exklusive nämnd. Nämnden 
redovisar för perioden ett utfall på 0,6 mkr, nämndens budget är 
ännu inte beslutad. I helårsprognos beräknas en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Månadsuppföljning januari-mars 2022 
Uppföljning kommunstyrelsen mars 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 

Genomförande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 

2022/128 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att godkänna förslag till genomförande av uppsiktsplikten 
2022 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Då kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal 
verksamhet i såväl nämnder som bolag har ett förslag till 
genomförandeplan för uppsiktplikt upprättats och föreslås gälla 
under 2022.  

Ett utkast till riktlinje vad gäller uppsiktplikt finns framtaget men 
har ej lyfts för politisk behandling på grund av samordningsbehov 
med uppdraget kring reviderade ägardirektiv och 
bolagsordningar som pågår och färdigställs under hösten 2022. I 
samband med att riktlinjen lyfts kommer genomförandeplanen av 
uppsiktplikten eventuellt att revideras och förslag till nytt beslut 
att upprättas. Till dess föreslås genomförandeplanen av 
uppsiktplikten för 2022 att godkännas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-08 
Genomförande av uppsiktsplikt, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 

Remissvar: Handlingsprogram LSO Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

2022/123 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att yttra sig i enlighet med detta tjänsteutlåtande upprättat 
2022-04-07. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har tagit fram ett förslag 
till nytt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO). Innan förslaget beslutas av förbundsstyrelsen ges Tjörns 
Kommun möjlighet att komma med kommentarer och 
synpunkter, som redovisas under ärendebeskrivningen i 
tjänsteutlåtandet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2018-02-08 § 22 (handlingsprogram 2018 enligt 
Lagen om skydd mot olyckor) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-07 
Missiv 2022-04-05 
Förslag till nytt Handlingsprogram LSO, Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 84 

Försäljning av färjan St Olof II 

2022/124 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att ge kommundirektören i uppdrag att sälja färjan St Olof 
II till ett marknadsmässigt pris.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun äger färjan St Olof II. Färjan används i mycket 
liten utsträckning och föreslås nu säljas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 85 

Återremitterat ärende: Ansvar för Tjörns kommuns skog 

2019/358 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att mark- och exploateringsavdelningen ska ansvara för 
och förvalta kommunens skog. 

Sammanfattning 
Mark- och exploateringsavdelningen förvaltar idag kommunens 
skog. Den skog som kommunen äger utgörs av mark för framtida 
exploatering, markreserv för markbyten och detaljplanelagda 
grönytor. Mark- och exploateringsavdelning har tecknat 
skötesavtal med Skogssällskapet. Skogen förvaltas via 
Skogssällskapet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-28 § 11  
Kommunstyrelsen, 2019-09-05 § 154  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 86 

Samråd om budget 2023 för Samordningsförbundet Älv 
& Kust 

2022/126 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att ge sitt samtycke till Samordningsförbundet Älv & 
Kusts budgetförslag för år 2023 vilket innebär en avgift för Tjörns 
kommun på 315 649 kr. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust styrelse önskar samråda om 
förbundets föreslagna budget för år 2023. Den totala budgeten för 
samordningsförbundet är för 2022, 9 032 000 kr. Hälften av 
pengarna kommer från staten, 25 % från Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och 25 % från medlemskommunerna. Inför 
2023 äskar förbundet en ökning med 2,5 % av förbundets 
medlemmar vilket motsvarar ett totalt bidrag om 9 258 000 kr. För 
Tjörns kommun innebär det en avgift för 2023 på 315 649 kr en 
ökning av avgiften med 4 929 kr jämfört med 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Skrivelse – Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
TU- Bidragsnivå 2023 
Protokollsutdrag §32/2022-03-25 Samråd budget 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 87 

Investeringsuppföljning januari-mars 2022 

2022/122 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Investeringsbudget för 2022 är 130,7 mkr. Upparbetat till och med 
mars är 13,1 mkr. Helårsprognosen för 2022 är 104,4 mkr. 
Budgetavvikelsen prognostiseras till +26,3 mkr. 
Avgiftsfinansierade investeringar avviker med +6,8 mkr mot 
budget och skattefinansierade investeringar avviker med +19,5 
mkr mot budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Investeringsuppföljning januari-mars 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag.
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§ 88 

Erbjudande utav båtplats i Södra hamnen för föreningen 
Strandstädarnas båt 

2020/242 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreningen 
Strandstädarna ska få erbjudande om en båtplats i Södra hamnen 
under säsongen 2022 utan att erlägga någon avgift. 

Sammanfattning 
Föreningen Strandstädarna är en ideell förening som bedriver 
strandstädning. Strandstädarnas båt fick under 2021 båtplats på 
kajen i Södra hamnen strax söder om SSRS. Strandstädarna önskar 
att nyttja platsen avgiftsfritt även under 2022. Någon alternativ 
placering har ännu inte hittas.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-12-10 § 286 
Tjörns Hamnar AB 2020-10-23, § 52 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15, § 222 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Ansökan om båtplats från strandstädarna 2022-03-04 
Strandstädarnas verksamhetsberättelse 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Föreningen Strandstädarna 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 89 

Initiativärende från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
humanitärt stöd till Ukraina 

2022/116 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Uppmana nämnder och styrelser att inventera och om möjligt 
bistå med humanitärt stöd. 

2. I det fall nämnder eller styrelser medger stöd uppdras 
förvaltningen att samordna det fortsatta arbetet. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har initierat ett ärende i 
kommunstyrelsen om humanitärt stöd till Ukraina. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2022-04-07 att 
överlämna ärendet till arbetsutskottet för vidare utredning, samt 
att beslutanderätten i det aktuella ärendet delegerades till 
utskottet. 

Internationellt bistånd är som utgångspunkt en statlig 
angelägenhet. Kommuner har emellertid, enligt lag (2009:47) om 
vissa kommunala befogenheter, möjlighet att lämna bistånd i form 
av framför allt utrustning, rådgivning och utbildning.  

Förvaltningen har i handläggningen av det aktuella ärendet utgått 
från vilka möjligheter som inryms inom kommunstyrelsens 
kompetens. Möjligheten att direkt bistå med akut humanitärt stöd 
i form av exempelvis sjukvårdsmaterial är begränsade då 
kommunstyrelsen inte förfogar över denna typ av material eller 
varor.  

Kommunstyrelsen kan emellertid uppmana nämnder och styrelser 
inom Tjörns kommun att inventera och se över vilken utrustning 
som finns tillgänglig, exempelvis i restlager hos 
socialförvaltningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 80 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Initiativärende från Martin Johansson (-) fd (SD) 2022-03-31 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag avseende det två första punkterna:  

1. Uppmana nämnder och styrelser att inventera och om möjligt 
bistå med humanitärt stöd. 

2. I det fall nämnder eller styrelser medger stöd uppdras 
förvaltningen att samordna det fortsatta arbetet. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att ingen information delges 
vid dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av frånvaro för kommundirektör Evike Sandor delges 
ingen information vid dagens sammanträde. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar inkomna meddelanden. 
 
Inkomna meddelanden per 2022-04-14 
Beslut från Tolkförmedling Väst - Återbetalning av eget kapital 

Årsredovisning 2021 Tolkförmedling Väst  
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