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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Martin Johansen (L) 

Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rosalie Sanyang (S)  
Björn Möller (-) 

  
Övriga närvarande Rikard Larsson (S) 

 Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef § 154 
Lena Eriksson, förvaltningschef barn och utbildning § 155 
Anna-Maria Svanberg, handläggare barn och utbildning § 155 
Thelma Fredin, kommunjurist § 157  
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§ 131 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer utskickad dagordning med följande 
ändringar: 
Utgår 
28. Extra bidrag till Akvarellmuseet  på grund av Covid-19
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§132 
 
Svar på motion från Alma Sibrian (V) om åtgärder för att ta hand 
om regnvattnet 
 
2019/346 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion om att kommunfullmäktige ska 
ålägga företag, och de som förvaltar byggnader i kommunens regi, att ordna 
anläggningar för insamlande av regnvatten för egen förbrukning. Förslaget avser 
vatten som inte utgör dricksvatten, vatten för matlagning eller hygien. Det föreslås 
vidare att det ska ordnas en informations- och inspirationshelg för allmänheten 
kring insamling av regnvatten och dess användning. 
Ärendet har varit på remiss hos Samhällsbyggnadsnämnden som beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att motionen ska anses besvarad. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas rättsligt stöd för att ålägga 
enskilda företag att samla in vatten. Kommunfullmäktige kan visserligen genom 
direktiv ålägga de kommunala bolagen att genomföra åtgärderna, men mot 
bakgrund av de förmodade kostnader som åtgärderna innebär, och den oklara totala 
nyttan därav, bedöms förslaget inte vara lämpligt att genomföra i nuläget.  
Vad gäller informations- och inspirationsdag är detta ett bra förslag på hur 
kommunen kan nå ut med information till allmänheten. Kommunen lämnar 
emellertid redan idag utförlig information på sin webbplats om vad 
kommunmedlemmar kan göra för att spara vatten. Med hänsyn till detta bedöms det 
inte finnas ett behov av att anordna temadagar för detta ändamål just nu.  
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 269 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 59 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-09 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§133 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om vatten från Göta älv 
 
2019/390 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.  

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag  
 
Barnkonventionen 
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, genom Rikard Larsson (S), inkom den 14 november 2019 till 
kommunfullmäktige med en motion om vatten från Göta älv. Motionen yrkar på att 
kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandla med 
Kungälvs kommun om möjligheterna till en direktledning från Göta älv till Bö tjärn 
med anledning av Tjörns kommuns utsatta läge gällande vattentillgång. Då 
Kungälvs kommun drar nya överföringsledningar till vattenverket, är yrkandet att 
Tjörns kommun förhandlar fram att kommunen får en separat ledning från Göta älv 
till Bö tjärn.  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som yttrade 
sig i ärendet där man med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens svar i till 
nämnden, beslutat att föreslå att motionen anses besvarad.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar att projekteringen av nya 
överföringsledningar är igång och att nya förhandlingar därmed är mycket 
svårgenomförbara. 
Kommunkansliet anser att motionen pekar på en viktig fråga, nämligen den om 
kommunens dricksvattenförsörjning, men instämmer i 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan och föreslår att motionen avslås. 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 60 
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 281 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motionen 
 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
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Lars Carlsson (M) föreslår att motionen ska anses besvarad. 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att motionen ska bifallas. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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§134 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i 
Vallhamn 
 
2019/391 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Barnkonventionen 
Utbyggnad av pendelparkering får ingen direkt påverkan för barn. Men ett ökat 
underlag och efterfrågan av kollektivtrafik ökar på sikt tillgången och turtätheten 
vilket i sin tur får en positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att 
resa säkert, tryggt och självständigt. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att 
kommunfullmäktige ska besluta att kommunen skyndsamt ska prospektera för en ny 
pendelparkering vid Vallhamnsrondellen för att komplettera de befintliga 
pendelparkeringarna i Kållekärr och Myggenäs. Motionen yrkar även på att 
kommunens strategiska intressen kring trafik och pendling bör tas i beaktande i 
samband med den översyn som görs i området för ny planprocess kring 
Vallhamnsområdet. 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med samhällsbyggnadsnämnden och 
föreslår att trafikenhetens svar på motionen godtas av Kommunstyrelsen. 
Trafikenhetens motionssvar innebär att motionens önskemål ingår i enhetens 
påbörjade arbete kring utredning av möjliga platser för utbyggnad av nya 
pendelparkeringar i strategiska lägen.  
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 284 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 47 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-07 
Motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i Vallhamn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§135 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om förbud mot passiv 
insamling utav pengar 
 
2019/133 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, eller får direkta konsekvenser för eller på annat sätt berör 
barn. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om 
förbud mot passiv insamling utav pengar. 
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 
 
- Att i våra lokala ordningsstadga för Tjörns kommun under §10 (insamling av 

pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är 
förbjuden” 
 

- Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter deras 
önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den 
allmänna ordningen.” 
 

Kontakt med näringslivet har därför tagits för att undersöka hur och om de upplever 
att passivt tiggeri stör den allmänna ordningen. Sammanfattningsvis anser våra 
lokala livsmedelshandlare att omfattningen av passivt tiggeri idag är betydligt 
mindre än tidigare och att man är osäker på om ett förbud skulle ha önskvärd effekt. 
Det finns samtidigt kunder som ändå upplever passivt tiggeri som problematiskt. De 
bedöms dock inte vara i majoritet. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige den 21 mars 2019, § 111 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-29 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§136 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd 
 
2020/31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd 
istället ska benämnas majoritetsråd. 
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör 
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses 
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 24 januari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§137 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet 
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor 
 
2020/37 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan 
säkerställas rörande advokattjänster.  
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort 
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning 
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen 
avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 4 februari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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§138 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra riktlinjer mot 
mutor 
 
2020/42 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska besluta att 
kommunens riktlinjer mot mutor inte ska omfatta förtroendevalda.  
Förvaltningen bedömer att det saknas skäl för att göra den föreslagna ändringen.  
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 58 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-03 
Motion den 10 februari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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§139 
 
Svar på motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) 
om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 
 
2018/517 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att: 

1. bifalla motionen om ökat anslag till kvinnojouren i Stenungsund enligt den mall 
som bygger på invånarantal som Stenungsunds kommun har 

2. bidraget finansieras av socialnämnden  

3. socialnämnden skriver ett avtal, t.ex. ett IOP med kvinnojouren på tre år.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka, kan få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn. 

Sammanfattning 
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om ökat 
stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-13 
§ 231 att motionen får väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna att Tjörns 
kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med Kvinnojouren 
enligt den mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds kommun har. 
Enligt motionen är behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn stort och 
mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt att det finns en 
obligatorisk anslagspost i kommunens budget för kvinnojour som är rimlig till det 
behov som finns. Det gäller i synnerhet för Tjörns kommun som inte har egen 
kvinnojour utan samarbetar med den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat 
stöd skulle ge fler våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren 
skulle slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet. 
Motionen menar att Tjörns kommun ska ge bidrag på samma sätt som Stenungsund 
där kommunen har avtal med kvinnojouren som bygger på antalet invånare. 
Stenungsunds bidrag är 340 000 kr. 2018 var det 26 503 invånare i Stenungsunds 
kommun, vilket ger en kostnad per invånare på 12,80 kr. Om Tjörns kommun skulle 
anamma samma modell skulle bidraget hamna på 204 800 kr per år (räknat utifrån 
15 922 invånare dec 2018) Ett eventuellt IOP (idéburet partnerskap) skulle kunna 
regler detta precis som motionen föreslår.  
Motionen har varit på remiss hos Socialnämnden och både Socialnämnden och 
Kommunstyrelsen stödjer motionen om att öka anslag till kvinnojouren i 
Stenungsund, men det råder oenighet vilken nämnd som ska finansiera.  
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. § 11 hör till socialnämndens uppgifter att verka för 
att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
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Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 
förändra sin situation. Lag (2012:776).  
Kommunstyrelsens uppdrag kopplat till frågan om våld i nära relationer är att arbeta 
kommunövergripande. Tjörns kommun har också ett avtal med regionen gällande 
gemensamma folkhälsoinsatser som styr inriktningen på folkhälsoarbetet. Enligt 
avtalet ska folkhälsosatsningarna omfatta främjande och förebyggande arbete. Detta 
tydliggörs även i kommunens strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 
som antogs av Kommunfullmäktige i oktober 2019. I frågan gällande våld i nära 
relationer innebär detta att arbeta förebyggande mot destruktiva mansnormer och att 
arbeta för jämställdhet vilket enligt forskning förebygger och förhindrar att våldet 
uppstår. Skulle vi minska möjligheten att arbeta förebyggande kommer våldet 
istället att öka.  
Utifrån ovanstående fakta och resonemang faller det sig naturligt att finansieringen 
bör ske från Socialnämndens budget.  
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 231 
Socialnämndens beslut om remissvar 2020-03-25 § 17  
Rådet för hälsa och hållbar utveckling beslut 2018-10-23 § 113 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-01 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§140 
 
Svar på motion från Maud Hultberg (S) om anslag till ”En porrfri 
barndom” 
 
2019/420 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva konsekvenser för barn och unga. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Maud Hultberg (s) om anslag till 
”En porrfri barndom”. Motionen önskar ett större fokus på att arbeta förebyggande 
för att möjliggöra att barn och unga ska utveckla sin egen sexualitet utan 
porrindustrins påverkan genom att lägga mycket resurser på att informera och 
samtala kring pornografi med unga samt med de vuxna som befinner sig omkring 
de unga. Motionen önskar även ett ökat bidrag till kvinnojouren i Stenungsund.  
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har också lämnat in en motion om 
ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund och Kommunfullmäktige har beslutat 
(2018-12-13 § 231) att motionen får väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna 
att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med 
Kvinnojouren enligt den mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds 
kommun har. Detta ärende hanteras i tjänsteutlåtande med diarienummer 2018/517-
753. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 326 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26 
 
Samverkan 
FSG Barn och utbildningsförvaltningen, 2020-03-18 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motionen 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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§141 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i 
hemtjänsten 
 
2020/39 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) yrkar i motionen på att kommunfullmäktige ska ge 
socialnämnden i uppdrag att fastställa ett målvärde för personalkontinuitet inom 
hemtjänsten samt att socialnämnden ska göra en genomlysning av utvecklingen av 
antalet hemtjänsttimmar som ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
Personalkontinuitet inom hemtjänsten handlar om att en hemtjänsttagare ska möta 
så få olika medarbetare från kommunen som möjligt då hemtjänstinsatserna ska 
utföras. Personalkontinuiteten mäts i verksamheten redan idag i årliga mätningar 
inom ramen för Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I 
samband med detta kan kommunen också jämföra sig med andra kommuner. I 
mätningen 2019 mättes personalkontinuiteten till 17 och riksgenomsnittet för 
samma period låg på 16. 
Socialnämnden, som haft motionen på remiss, ställer sig positivt till att besluta om 
ett målvärde för personalkontinuiteten.  
Kommunstyrelsen ställer sig mot bakgrund av Socialnämndens yttrande positiv till 
motionen och föreslår ett bifall.  
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20 
Socialnämnden 2020-03-25 § 67 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i hemtjänsten 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§142 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs 
med vägarna 
 
2019/378 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Tjörn har genom Martin Johansson (SD) inkommit med en 
motion som yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen ser över 
möjligheten att, i samarbete med annan huvudman, piffa upp rondellerna med 
växtlighet för att vägarna på Tjörn skall få ett trevligare intryck. Vägarna som 
motionen avser är väg 160 och väg 169. 
Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169. Det finns möjlighet för 
kommunen att i samverkan med Trafikverket få till stånd plantering men då det 
innebär att kommunen i så fall tar över ansvaret för plantering, framtagande av 
skötselplan samt den löpande skötseln och driften av dessa ytor. Ett sådant 
utförande behöver därmed tas upp i kommande budgetarbete för att säkerställa de 
kostnader som detta medför finns med i budget. 
Med detta svar föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 71 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs med vägarna 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§143 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 
 
2020/106 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och 
Kusts styrelse för verksamhetsåret 2019. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv och Kust begär in respektive deltagande kommuns 
beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet lämnas. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-22 
Årsredovisning verksamhetsår 2019 Samordningsförbundet Älv och Kust 
Revisionsberättelser 2019 med bilaga för Samordningsförbundet Älv och Kust 
Beslut årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust  
§ 114/2020-03-20 
Beslut revisorernas årsberättelse 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust, § 
115/2020-03-20 
Följebrev  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§144 
 
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
 
2020/114 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med 
anledning av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har 
nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en 
omvärldsanalys över andra förbundsordningar.   
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in, dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika 
röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella 
förtydliganden.  
Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i 
sina respektive fullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2020-09-30. 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 98 den 14 juni 2018 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-24 
Tjänsteutlåtande förbundsordning den 27 mars 2020 
Förslag till ny förbundsordning 
Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning 
Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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§145 
 
Antagande av reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet 
 
2020/195 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet får positiva konsekvenser för barn och unga då rådet fungerar som en 
remissinstans och bevakar på så vis barns bästa ur ett folkhälso- och social 
hållbarhetsperspektiv.  
 
Sammanfattning 
Rådet för hälsa och social hållbarhet (benämns vidare som enbart rådet) är 
organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Tidigare har rådet gått under namnet 
”rådet för hälsa och hållbar utveckling” men i nästkommande avtal med regionen 
föreslås en namnändring till ”rådet för hälsa och social hållbarhet”.    
Då det inte funnits något som reglerat rådets arbete tidigare mer än de avtal som 
kommunen har med regionen fanns behov att ta fram ett reglemente.  
Rådets syfte och funktion är att initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser 
utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv. Rådet ska vara en stödjande 
funktion för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete i Tjörns kommun. 
Rådet har även ett viktigt uppdrag att följa välfärdsutvecklingen bland kommunens 
invånare och skapa forum för framtidsdiskussioner. Rådet ska vara det forum där 
dialog förs mellan regionen och kommunen.  
Rådet ska årligen besluta gällande verksamhetsplan och årsredovisning inom den 
budget som avtalet med regionen reglerar. Årsredovisning och budget ska efter 
beslut delges kommunstyrelsen. Rådet är remiss- och referensgrupp i frågor som 
berör folkhälsa och social hållbarhet i kommunen, men har inte ställning som 
kommunal nämnd.  
Tidigare beslut 
Protokoll Rådet för hälsa och hållbar utveckling 2020-05-04 § 14  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-14 
Reglemente Råder för hälsa och social hållbarhet, förslag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att ärendet bordläggs.
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§146 
 
Hantering av budgetunderskott 2019 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
2020/163 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att tillskjuta 2 633 tkr till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbud för att täcka det ackumulerade budgetunderskottet 2019.  
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att hemställa hos 
medlemskommunerna att tillskjuta det ackumulerade underskottet 2019 om 6 738 
tkr till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, med beslutad fördelning enligt 
§14 i Förbundsordningen.  
 
Fördelningen motsvarar i kronor:  
Lilla Edet 2 021 tkr 
Stenungsund 2 085 tkr 
Tjörn 2 633 tkr  
 
Det ackumulerade budgetunderskottet 2019 är 6 738 tkr. Underskottet beror till 
största delen på ökade personalkostnader. 
 
I bokslutet 2019 för Tjörns kommun gjordes en uppbokning om 2 577 tkr för 
SBRF:s underskott. Detta innebär att återstående 56 tkr kommer att belasta 
resultatet för Tjörns kommun år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-19 
Undertecknat ordförandebeslut avseende hantering av det ackumulerade 
budgetunderskottet 2017-2019 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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§147 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg, kvartal 1 2020 
 
2020/146 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige antecknar till 
protokollet att information om rapporten lämnats.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
 
Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde kontaktperson 
enligt LSS och särskilt boende för äldre enligt SoL.   
Beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05-
01), samt 2019-11-07.  
Kommunen hade även 4 verkställda beslut gällande särskilt boende för äldre enligt 
SoL att rapportera in, samt 3 ärenden gällande kontaktperson enligt LSS samt 
särskilt boende för äldre enligt SoL som avslutats av annan anledning.   
Fördelning för kön: 2 man, 7 kvinna  
Tidigare beslut 
Socialnämnden den 29 april 2020, § 96 
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§148 
 
Godkännande av exploateringsavtal för Detaljplan Ävja 1:29 m.fl. 
 
2020/77 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Godkänna förslag till exploateringsavtal för detaljplan Ävja 1:29 m.fl. 
2. Exploateringsavtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

kommunchef.  
 
Sammanfattning 
Detaljplan för Ävja 1:29 m.fl. har varit på granskning och förväntat antagande är nu 
till hösten. Detaljplanen syftar till att skapa tre bostadsfastigheter för 
villabebyggelse i Almösund. Detaljplanen omfattar även allmän platsmark för gata 
och natur.  
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal tecknas mellan kommun och 
exploatör. Exploateringsavtalet ska säkerställa utbyggnad och överlämning av 
allmänna anläggningar såsom gator och VA-anläggning till huvudman. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-15 
Förslag till exploateringsavtal för detaljplan Ävja 1:29 m.fl. 
Bilaga 1 till avtal – Utkast detaljplan 
Bilaga 2 till avtal – VA-standard 
Bilaga 3 till avtal – Fullmakt 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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§149 
 
Svar på initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om båtplatser i 
Södra hamnen, Skärhamn 
 
2020/127 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse ärendet 
besvarat. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Kajen mellan Akvarellmuseet och Sjöräddningssällskapets brygga byggdes av 
föregångare till nuvarande ägare av byggnaderna längs med kajen. För detta erhöll de 
gratis dispositionsrätt (vilket motsvarar nyttjanderätt i nuvarande lagstiftning) i 25-30 
år, lite olika i olika fall. De olika avtalen upphörde i början på 2000-talet. De skulle 
även underhålla kajen under tiden. År 2013 försökte förvaltningen få till avtal med 
båtägarna men av oklar anledning så avstannade arbetet. 
När kajen visade sig vara i behov av stora reparationer 2018 bekostades de av 
kommunen. När båtägarna längs kajen skulle meddelas om avstängning visade det 
sig att ingen betalade något till kommunen som markägare. Det saknades en taxa för 
kommunen att kunna ta ut arrende för vattenområden och kajplats, vilken antogs av 
kommunfullmäktige § 13, 2020-01-23.  
Samtliga av bodägarna skrev under och betalade för sina arrende under juni 2020. 
Detta ger kommunen ca 107 tkr i intäkter per år. Kvar att fördela finns ca 30 meter 
kaj som skulle kunna ge ytterligare ca 35 tkr i intäkter om 100 % beläggningsgrad 
uppnås. Arbetet med utannonsering av de kvarvarande platserna fick stå tillbaka för 
andra trängande ärenden under början på sommaren 2020, men det fanns intressenter 
vilka har kontaktats, men avvisat erbjudandet. Inför 2021 kommer förvaltningen 
annonsera på kommunens hemsida om att det finns båtplatser längs kajen att 
arrendera.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen den 28 maj 2020, § 151 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-06 
Initiativärendet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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§150 
 
Antagande av ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
2020/60 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.  

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen.  
Förslaget har tagits fram i samverkan med kommunstyrelseförvaltningens chefer.  
Utöver omfattande redaktionella ändringar har även möjligheten till 
vidaredelegering utökats i vissa ärendetyper. Detta för att beslutsbefogenheten i 
ärendetyperna ska kunna anpassas till verksamheternas behov på ett smidigare sätt.  
Förändring har även gjorts avseende skyldigheten att anmäla beslut som fattats på 
delegation. Enligt förslaget behöver beslut som är av rutinartad karaktär inte 
anmälas till kommunstyrelsen. Detta innebär att beslut om t.ex. utlämnande av 
allmän handling och avvisning av överklagande som inkommit för sent inte behöver 
återrapporteras.   
I vissa ärendetyper har beslutsbefogenheten förts över från kommunchef till annan 
anställd. Detta för att skapa en mer effektiv hantering av ärendena samt även för att 
avlasta kommunchefen från icke nödvändigt arbete.  
Det har även tillkommit vissa ärendetyper i delegationsordningen där det tidigare 
saknats beslutsrätt inom förvaltningen och där det visat sig finnas ett behov av att 
kunna fatta beslut. Detta gäller t.ex. punkten 5.13 avseende plankostnadsavtal, 
kapitel 6 om säkerhetsfrågor och kapitel 7 om beslut rörande bland annat 
dataskyddsförordningen och folkhälsa.  
I förslaget har kommunstyrelsens arbetsutskott fått en utökad befogenhet att avgöra 
ärenden. Detta gäller ärenden som inte är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt för kommunstyrelsen. Den föreslagna ändringen syftar till att frigöra 
kommunstyrelsen från alltför många rutinbetonade ärenden och därigenom 
möjliggöra för styrelsen att fokusera på sådana beslut som är av mer betydande vikt 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde.   
Delegationsordningen har även anpassats till nuvarande förvaltningsorganisation 
och ändrad lagstiftning. Därtill har vissa beloppsgränser uppdaterats, se t.ex. 
punkterna 4.9 och 5.9.  

25



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utöver ovanstående har även befogenheten att yttra sig över antagande av 
hemvärnsman enligt hemvärnsförordningen tagits bort då denna bedömning bäst 
görs av socialförvaltningen. Det kommer därför att föreslås att denna 
beslutsbefogenhet flyttas över till socialnämnden.  
Det har också förts in generella beslutsbefogenheter i slutet av varje kapitel. Detta 
då det visat sig att det ibland måste fattas beslut i ärendetyper som inte finns 
omnämnda i delegationsordningen och som inte är av sådan art att det kan anses 
rimligt med ett ordförandebeslut eller ett extrainsatt nämndsammanträde. Genom 
dessa generella beslutspunkter kan onödiga stopp i verksamheterna förebyggas.  
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till ny delegationsordning 
enligt bilaga.  
Ändringar av vikt är gulmarkerade. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-30  
Förslag till ny delegationsordning 
Förslag till ny delegationsordning (med gulmarkeringar) 
Nu gällande delegationsordning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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§151 
 
Svar på remiss: Styrning och ledning för hållbar utveckling i 
kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling 
 
2020/166 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att tillstyrka 
förslaget på ny standard för styrning och ledning för hållbar utveckling i enlighet 
med detta tjänsteutlåtande.  
 
Barnkonventionen 
Om kommunen arbetar effektivt med verksamhetsutveckling utifrån Agenda 2030 
och de globala hållbarhetsmålen kommer detta att få positiva effekter för barn och 
unga.  
 
Sammanfattning 
SIS (svenska institutet för standarder) har tagit fram förslag på standard för 
”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – 
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”. 
Förslaget är skickat till regioner och kommuner på remiss och svar ska vara SIS 
tillhanda senast 2020-08-26. 
Förvaltningen föreslår att Tjörns kommun tillstyrker förslaget i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-06-29 
Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning 
för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
Svarsblankett SIS-remiss 19990 
Kommentarsblankett SIS-remiss 19990 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§152 
 
Anmälan om cistern 
 
2020/204 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 

1. förelägga avfallsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen, (org.nr: 
212000-1306) med följande försiktighetsmått för cisternen med stöd av 26 
kap 9 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken, samt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar 
vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24): 

 
a. Anläggningen och hanteringen ska ske i enlighet med gällande lagstiftning 

och enligt anmälan om inget annat meddelas i beslutet.  
 
b. Cisternen ska genomgå installationskontroll. Kontrollrapporten ska skickas 

till Tjörns kommun, miljöavdelningen. 
 
c. Besiktning av cisternen ska ske med ett 12-årigt intervall.  
 
d. Anläggningen och hanteringen av cisternen och innehållande vätska ska för 

övrigt inrättas, underhållas och skötas så att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår. 

 
e. Kontrollrapporter för kontroll av cisternerna med tillhörande utrustning och 

rörledning behöver inte skickas in till tillsynsmyndigheten men ska finnas 
tillgängliga vid tillsynsbesök. 

 
f. Vid incidenter som kan medföra en olägenhet för människors hälsa eller 

miljön ska tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktas.   
 

2. delegationsbeslutet MD § 256, Dnr: 2020-0663-3, daterat 2020-06-30 upphör 
att gälla.   

 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Avfallsavdelningen, Tjörns kommun har anmält installation av cistern innehållande 
diesel för tankning av arbetsfordon. Beslut om föreläggande med försiktighetsmått 
behöver därmed fattas.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Miljöavdelningens bedömning 
Miljöavdelningen har inget övrigt att erinra om den anmälda cisternen på 
fastigheten Sibräcka 2:29, förutsatt att de hanteras enligt anmälan, detta beslut samt 
gällande lagstiftning. 
 
Verksamheten ska ha rutiner dokumenterat för drift och skötsel som är tillgängligt 
för personal. I dokumentet bör även stå nedskrivet besiktningsintervall och vilka 
rutiner som ska utföras vid exempelvis incidenter. Detta beslut bör även vara 
tillgängligt för personal. Verksamhetsutövaren ska genomföra installationskontroll. 
Kontrollrapporten ska skickas till Tjörns kommun, miljöavdelningen.  
Verksamhetsutövaren skall var 12:e år besikta cisternen, eftersom det är en S-
cisterner som är invallad (sekundärt skydd) och är placerade utanför 
vattenskyddsområde. Det är dock viktigt att verksamhetsutövaren kontinuerligt 
kontrollerar cisternerna för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
 
Miljöavdelningen fattade ett delegationsbeslut 2020-06-30. Miljöavdelningen har 
ingen delegation för att fatta beslut för ärenden där samhällsbyggnadsförvaltningen 
är sökanden eller verksamhetsutövare. Ärendet måste därmed lyftas till 
kommunstyrelsen.  
 
Avgift för handläggning av ärendet har redan debiterats i delegationsärendet, vilket 
medför att avgift ej tas ut för detta beslut.  
 
Information 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområde 
eller som har annan rättighet där. 
 
Detta beslut omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från annan 
myndighet/lagstiftning, 
 
Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 
 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, MD § 256, Dnr: 2020-0663-3, daterat 2020-06-
30.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Anmälan om cistern 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§153 
 
Beslut om remiss: Kommunernas klimatlöften 
 
2020/173 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  
1. Skicka remissen ”Kommunernas klimatlöften” för handläggning till samtliga 

nämnder och styrelser.  
2. Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften (20 olika förslag på 

åtgärder) som respektive nämnd och styrelse bedömer kunna genomföra under 
2021 (med eller utan samverkan med andra delar av kommunen) och som 
respektive nämnd och styrelse föreslår Kommunstyrelsen att besluta om. 

3. Svaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 15 oktober 2020 
 
Barnkonventionen 
Åtgärder för att minska fossilberoende och ökad satsning för minskad 
klimatpåverkan bedöms ha positiva effekter för barn. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har skickat ut en remiss, ”Kommunernas 
klimatlöften” som en del av satsningen Klimat 2030, till kommunerna i Västra 
Götaland. Remissen tar avstamp i de gemensamma målen om att klimatutsläppen i 
Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030. Kommunerna lyfts fram 
som strategiskt viktiga för att klimatmålen ska nås och i att vara en föregångare för 
företag och invånare, varför kommunernas bidrag i satsningen ses som värdefulla.  
Remissen innebär följande: Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder 
som är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning; dessa återfinns i 
bilaga 2. Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och 
som sedan genomförs under 2021. Del i syftet är erfarenhetsutbyte mellan 
kommunerna.  
Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till 
Vara konserthus för att överlämna valda klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. I slutet av 2021 
följs arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer att 
uppmärksammas. 
Remissen föreslås skickas till samtliga kommunala bolagsstyrelser och nämnder för 
hantering. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Bilaga 1: Inbjudan Kommunernas klimatlöften  
Bilaga 2: Kommunernas klimatlöften (lista) 
Bilaga 3: Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut med tillägget att svaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 15 
oktober 2020. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser i Tjörns kommun 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§154 
 
Samråd Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

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

 Tubberöd 
 Nyttjanderätt Tjörns Hamnar AB 
 Brygga på Sandholmen 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§155 
 
Information med anledning av situationen under coronapandemin: 
1) lägesbeskrivning, 2) politiska möten, 3) gymnasieskolan och 4) 
sjuklönekostnader 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunsekreterare Johan Nilsson informerar om påverkan på kommunens 
verksamheter i och med smittspridningen av Coronaviruset. 
 
Förvaltningschef Lena Eriksson och handläggare Anna-Maria Svanberg informerar 
om pandemins påverkan på gymnasieskolans verksamheter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§156 
 
Diskussionspunkt om SBRF 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Arbetsutskottet diskuterar Södra Bohus Räddningstjänstförbund. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§157 
 
Kommunchefen informerar 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunjurist Thelma Fredin informerar om en brand på ett av kommunens 
jourboenden. 
Kommunsekreterare Johan Nilsson lämnar i kommunchefens frånvaro information 
om följande aktuella frågor från förvaltningen: 

 Sommaren – parkering, färja, toaletter 
 Näringslivsstrategin till kommunfullmäktige nästa vecka 
 Arbetslösheten i kommunen 
 Margaretapriset 
 Vattensituationen 
 Budgetarbete  
 Digitaliseringsarbete intensifieras i höst 
 ÖP-arbete 
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