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§ 137

Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändring:
Tillägg:
-

Justerandes sign
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§138

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter om
yttrandefriheten för kommunens anställda
2018/432
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta 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
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om yttrandefriheten för
kommunens anställda.
Motionens innehåll
”Yttrandefriheten är en grundlagsfäst rättighet i en demokrati. Att samtliga
anställda inom Tjörns kommun både har en rättighet och en skyldighet att påtala
brister och missförhållanden inom kommunens verksamhet borde vara så självklart
att det inte speciellt skulle behövas lyftas till kommunalfullmäktige. Trots detta
vittnar ett antal anställda om en oro för att fritt säga sin mening om olika
kommunala verksamheter. En rädsla att utsättas för trakasserier, ifrågasättande,
sämre löneutveckling m.m. av chefer och arbetsledare är bara något av det som
nämnts.
Det borde vara varje chefs ansvar att med kraft försöka stoppa denna rädsla. Detta
genom att stå upp för yttrandefriheten i så väl ord som gärningar. Alla vet ju att en
öppen och fri debatt är en förutsättning för att de bästa besluten skall kunna fattas
på såväl politisk som tjänsteperson nivå.
Chefer och arbetsledare som trots denna vetskap med sitt eget agerande medverkar
till att rädslan ökar inom Tjörns kommun måste tillrättavisas och om inte detta
hjälper omplaceras. Samtliga fall av misstänkta trakasserier, utskällningar, sämre
löneutveckling m.m. som kan kopplas till att anställda utnyttjat sin yttranderätt
måste grundligt utreddas. Om det då visar sig finnas grund i misstankarna skall
Tjörns kommun på lämpligt sätt kompensera den drabbade och tillrättavisa den som
brustit i sitt agerande.
Med ovan beskrivning yrkar vi att:
1. Tjörns kommunfullmäktige klart uttalar sitt stöd för samtliga anställdas rätt och
skyldighet att offentligt påtala brister och missförhållanden i kommunens
verksamhet.
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2. Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att
motverka rädslan på kommunens arbetsplatser. Handlingsplanen skall utarbetas
i samråd med de fackliga organisationerna.
3. Att ett speciellt politisk utskott bestående av Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice
ordförande ges i uppdrag att ta emot och utreda alla fall av misstänkta
kränkningar av de anställdas yttrandefrihet.
4. Att detta speciella politiska utskott skall första gången återrapportera sitt arbete
på kommunfullmäktiges juni sammanträde 2019.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 158 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juli 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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§139

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att stoppa
detaljplaneprocessen i Södra Hamnen
2018/36
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Jäv
Bo Bertelsen (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att stoppa detaljplaneprocessen vid
Södra Hamnen, Skärhamn:
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det pågår en ytterst kostsam detaljplanprocess för en ny detaljplan i Södra Hamnen,
Skärhamn. Det saknas anledning att Tjörns skattebetalare skall bekosta en ny
detaljplan vilken är ytterst osäker om den går att genomföra överhuvudtaget. Vi har
gått igenom handlingar och finner att kostnaderna för Tjörns skattebetalare att
genomföra planen blir så omfattande att det inte finnes skäl att överhuvudtaget
fortsätta med planarbetet. Tjörn skattebetalare har redan betalat 4 miljoner för
planarbetet.
Det framkommer också att ett stort hotellkomplex i hamnen kommer att störa
allmänhetens tillgänglighet i området. Protesterna är starka mot att anlägga ett hotell
från allmänheten. Tjörnpartiet lyssnar på Tjörnborna och vi anser att hotellet inte
skall byggas i hamnen.
Det framkommer också att parkeringar kommer att kosta Tjörns skattebetalare över
100 miljoner att anlägga. Det är alltså fråga om sådana kostnader som är orimliga i
förhållanden till samhällsnyttan för gemene Tjörnbo.
Tjörn kommun behöver skolor, äldreboende, dagis. Därmed skall inte ofantliga
summor läggas på att driva igenom detaljplaner som liknar mer önsketänkande än
de är realistiskt genomförbara.
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Vi anser att kommunstyrelsen inte tar dess kontrollansvar ifråga om kostnader för
planen och dess genomförande.
Vi anser därför att kommunfullmäktige skall uppdraga åt kommunstyrelsen att
stoppa planprocessen och redovisa kostnader för fullmäktiges ledamöter.
Vi föreslår fullmäktige att besluta:
1. Att kommunfullmäktige skall uppdraga åt kommunstyrelsen att stoppa
planprocessen.
2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa nedlagda kostnader för
fullmäktiges ledamöter.
3. Att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fakturera de hittills
nedlagda kostnaderna som förvaltningen har haft till de intressenter och
exploatörer som omfattas av en ny detaljplan.”
Förvaltningens kommentar till motionen
Motionen har tidigare inte besvarats med hänvisning till pågående arbete med
samråd och efterföljande redogörelse. Förvaltningen föreslår att denna linje vidhålls
och att man fullföljer den påbörjade samrådsprocessen och att motionen avslås i sin
helhet. Eventuella beslut om fortsatt arbete eller ej med detaljplanen kommer
hanteras inom ramen för den ordinarie planprocessen, där samrådsredogörelser
utgör en viktig del i beslutsfattandet.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 22 den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 juni 2019,
Motion den 16 januari 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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§140

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöterna om att öppna
Långekärrs skola
2018/434
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera förvaltningens beskrivning av vilka de eventuella konsekvenserna, utifrån
ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv, det skulle bli att åter öppna
Långekärrs skola.
2. Motionen avslås.
Barnkonventionen
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet påverkar och får konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion om att öppna Långekärrs
skola.
Motionens innehåll
”Bakgrund
Tjörns kommun står inför mycket stora ekonomiska utmaningar inför framtiden för
att få plats med alla elever i våra skolor. Detta som en följd av att vi nu börjar växa
befolkningsmässigt vilket är glädjande. På kommunstyrelsens möte den 6 september
voterade Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt delar av
Moderaterna om att avsluta den utredning angående framtida skolstruktur ur ett
helhetsperspektiv för kommunen som det tidigare funnits ett blocköverskridande
politiskt stöd att genomföra. Ovan nämnda partier beslutade även att årskurs sex ska
flyttas över till låg- och mellanstadierna. Det innebär att det kommer att bli
”trångbott” i låg- mellanstadierna redan till skolstart hösten 2019. Under föregående
läsår startades Långekärrs skola upp igen på grund av lokalbrist då Rönnängs skola
reparerades från skadlig inomhusmiljö för både elever och personal. Vi vet att
Långekärrs skola har fina lokaler för skolverksamhet.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna
Att utreda möjligheten att åter öppna Långekärrs skola inför skolåret 2019-2020.”
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Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden, § 36 den 25 april 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 8 den 31 januari 2019,
Kommunfullmäktige, § 160 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 16 april 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
Protokollsanteckning
Rikard Larsson (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande:
”Socialdemokraterna och Björn på Tjörn anser att hela Tjörn ska leva hela året,
därför vill vi att en skola ska finnas i Klövedal då skolan är hjärtat i ett samhälle. Vi
vill göra en protokollsanteckning på arbetsutskottets svar till KS.
För en balanserad befolkningsökning krävs arbetstillfällen, bra kommunikationer,
kommunal service och tillgång till ett varierat boende där man känner trygghet. Det
krävs också en skola.
I Klövedal bor ca 200 företagare av större och mindre storlek. Dessa utövar sina
tjänster dels på Tjörn och dels på fastlandet och är skattebetalare i vår kommun.
Möjligheten att utveckla Klövedal har den politiska majoriteten medvetet genom
ekonomisk styrning omöjliggjort.
Satsar man inte på utveckling som är attraktiv året runt vill ingen bosätta sig i
området. Framför allt inte barnfamiljer. På sikt blir ett sådant samhälle bebott av
äldre som stannar till livets slutskede och på så sätt kräver en viss service och den
andra gruppen blir sommargäster som inte betalar kommunalskatt här.
Slutligen med hänsyftning på kommande beslut om hur skolstrukturen på vår ö ska
se ut vore det oklokt att inte räkna med Långekärr skola. Beroende av lokalantalet
kan det innebära ett överskott i slutänden så att det inte behöver byggas en eller flera
nya förskolor.”
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§141

Svar på motion från Maud Hultberg (S) om flexibla öppettider inom
förskolan
2019/118
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Barnkonventionen
Barn- och utbildningsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet påverkar och berör barn.
Sammanfattning
Maud Hultberg (S) har lämnat in en motion om flexibla öppettider inom förskolan.
Motionens innehåll
”Barn som är bosatta i Sverige och som inte börjat förskoleklass eller påbörjat
någon annan utbildning för att fullgöra skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad
som anges i 8kap. och 4-7 paragraferna enligt skollagen.
Barn ska erbjudas förskola I den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier. Lagen säger också att man även ska ta hänsyn till om
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Förvaltningen uppfyller idag lagens krav då de låter en förskola på östra Tjörn,
Tångeröd, ha öppet 06.00. till klockan 18.30. Övriga förskolor 06.30 till 18.00.
Behovet av flexibla tider för att lämna och hämta barnen är stort bland dem som
pendlar till jobb i andra kommuner t ex. till Göteborg med kollektiv trafiken.
Tångeröd förskola ligger strategiskt till för en del föräldrar. Men för barnen blir det
ett annat upptagningsområde. De förlorar kamrater i området där dom bor och det är
en viktig faktor för att skapa möjlighet att knyta relationer för framtida skolgång.
Flexibla öppettider i förskolan är också en faktor som attraherar föräldrar då de
väljer var de ska bo och leva.
Med vetskap om förvaltningens pågående arbete med att få ett system som
synkroniserar personalens schema och barnens faktiska behov, vill vi
Socialdemokrater på Tjörn, att man inte bara matchar närvaron utan också hur man
kan erbjuda en mer anpassad öppet- och stängningstid med hänsyn taget till
föräldrar och barns behov i samtliga kommundelar.
Socialdemokrater på Tjörn vill, att flexibiliteten och ambitionsnivån, att erbjuda
barn förskoleplats utöver skollagens intention höjs. Barnfamiljer ska kunna erbjudas
Justerandes sign
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mer anpassade barnomsorgstider, dvs. Lämna och hämta sitt eller sina barn i de
områden där barnen har sin placering.
Socialdemokraterna yrkar;
-

Att förskolan på Tjörn erbjuder barnfamiljer flexibla lämnings-och
hämtningstider utifrån behov hos barnet och föräldrarna på den förskola som
barnet är placerat.”

Förvaltningens kommentar till motionen
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en beskrivning av vilka de
eventuella konsekvenserna av flexibla öppettider inom Tjörns kommuns förskolor
och fritidshem skulle medföra och kommit fram till följande:
”Om man tidigare- och senarelägger personalen i förskolan utan resursförstärkning,
innebär det att det blir färre personal under de tider på dagen då det är flest barn,
dvs. då barngrupperna är som störst. Konsekvensen av detta är högre
arbetsbelastning och mindre vuxentid/barn vid frukosten och eftermiddagens
mellanmål, eftersom personalens scheman förskjuts åt antingen morgonen eller
kvällen. Detta innebär också att personalen kommer att få mindre tid för reflektion,
dokumentation och planering.
I fritidshemmen är det svårt att göra en förändring av öppettiderna utan
resursförstärkning.”
Med den bakgrunden föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås.
Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden, § 58 den 23 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 112 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 13 maj 2019,
Motion den 22 februari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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§142

Svar på motion från Benny Halldin (S) om vatten- och
avloppsverksamheten på Tjörn
2019/70
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet och bjuda in VAutskottets presidium till arbetsutskottets nästa sammanträde.
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
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion om vatten- och avloppsverksamheten på
Tjörn:
Motionens innehåll
”VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens interna
dokument från 2019-01-25 finns en beräknad investeringsvolym på 300 miljoner
kronor upptagna för åren 2019-2023.
Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora problem och befaras visar
stora ekonomiska underskott. I en ekonomisk uppskattning av VA-ekonomin från
jan 2019 befara förvaltningen ett underskott på nästan 30 miljoner kronor för åren
2019-2023, detta om inget görs.
Om den enda åtgärd som görs är att höja VA-taxan kommer den att stiga långt
mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för medborgare och
företag. För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av stora avgiftshöjningar är
det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och
prioriterar de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet.
Driftsbudgeten
Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka
kostnaderna. Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och
lönekostnader, befintliga underhållskostnader, åtaganden och avtal,
fakturahantering, kvalitetssäkring, leverantörskontroll är självklara inslag i arbetet.
Investeringsbudgeten
När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de
föreslagna investeringarna. Det är extra viktigt att säkra vattentillgången till Tjörn
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om detta skall göras genom, färskvatten från Göta älv, avsaltning av havsvatten
eller ökning av befintligt uttag från Stenungsund kräver en seriös utredning.
Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på
särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras.
Investeringar som är kopplade till tidigare befolkningsprognoser skall revideras till
kommunens nuvarande lägre ökningstakt. Varje investering ska kopplas till de
driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den eventuella påverkan på taxan ska
beräknas innan slutligt beslut om investeringens storlek och förläggning i tid
slutligen avgörs.
Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2020-2023
som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att
taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.
Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren
2020. Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara
kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn.
Om inget görs kommer den nuvarande situationen med att skattekollektivet överför
pengar från våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar, en sådan
överföring är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att
finansiera vissa Tjörnbors vattenräkningar.
Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad
vare sig mer eller mindre.
Med stöd av ovanstående yrkar vi att:
1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna.
2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt utredda hur vi kan säkra vår
vattenförsörjning.
3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
framtida underhållsbehov.
4. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
investeringsbehov.
5. se över de senaste årens drift och kapitalkostnader för att se om VAverksamheten baserat på principen om självkostnad.
6. lägga fram ett nytt förslag till VA-taxa som dels baseras på de reviderade
underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har
som mål att VA-taxan inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i
samhället i stort.”
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Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat enligt följande:
”I motionen om vatten avloppsverksamheten på Tjörn yrkar Socialdemokraterna
kring sex punkter efter en egen redovisning om nuläget
Flertalet av de punkter som anges i motionen är kända fakta. Därtill kan vi också
konstatera att delar som lyfts fram som nödvändiga åtgärder redan pågår.
Beslut om översyn av taxan och dess struktur är taget och ska vara klart för
redovisning för nämnden i oktober månad för vidare beslut.
För att hantera både dagens verksamhet och framtida lösningar är det nödvändigt
med förändringar även i taxan. Att effektivisera nuvarande verksamhet är
nödvändig och arbete pågår på flera områden till detta anser vi att även att en
förändring av taxan är nödvändig.
Inom VA idag har vi tagit fram en nulägesanalys som utgångspunkt för en
långsiktig strategi som i sin tur ligger till grund för handlingsplan i närtid.
Underlagen kommer att redovisas för samhällsbyggnadsnämnden i juni månad.
Gällande vår investeringsbudget så ligger åtgärder på samtliga områden som lyfts
fram i motionen.
De mest angelägna investeringarna är också en följd av krav från Länsstyrelsen om
otätt avloppsnät. Vi investerar för att minska bräddningarna till recipient (hav,
vattendrag) avsevärt inom de närmaste åren. Samtidigt ska vi minska svinnet i vårt
dricksvattennät vilket är åtgärder som också finns i investeringsbudgeten
Till det kommer utbyggnad av ny infrastruktur till kommande detaljplaner som
också ger intäkter till verksamheten. Vi behöver också förnya tekniken inom
vattenproduktionen och fortsätta trimma in och automatisera våra verk för både
större driftsäkerhet och effektivitet.
Att säkra vår vattentillgång både idag och för framtida behov, är ett prioriterat
arbete. Dels har åtgärder gjorts efter förra årets torka som gör att vi står bättre
rustade än tidigare. Fler åtgärder kommer att göras för att i första hand öka
tillgången i egen försörjning. Därtill finns sen tidigare en åtgärd på längre sikt kring
vatten från Göta älv.
Samhällsbyggnadsnämnden har redan tagit ett beslut om bildandet av ett VA utskott
för att nära följa verksamheten och ta nödvändiga beslut.”
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 135 den 22 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 71 den 21 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 10 maj 2019,
Motion den 7 februari 2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bordlägga ärendet och bjuda in
VA-utskottets presidium till arbetsutskottets nästa sammanträde.

Justerandes sign
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§143

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP och Cyril Esbjörnsson (TP)
om uppsägning av avtal om slamtömning med Renova Miljö AB
2019/110
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden avseende ny entreprenad
2021.
2. Motionen avslås.
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
Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om
uppsägning av avtal om slamtömning med Renova Miljö AB.
Motionens innehåll
Tjörns kommun har ingått avtal med Renova Miljö AB om att företaget skall sköta
slamtömning utav enskilda avloppsanläggningar. Företaget har under några år nu
ombesörjt tömningen och det har från enskilda riktats massor av klagomål på
Renova Miljö AB sätt att bedriva verksamheten.
Det berörda avtalet skall sägas upp och inte förlängas. En ny upphandling skall
utföras och då med mål att det skall finnas ett flertal entreprenörer som sedan kan
anlitas av enskilda.
Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att upphäva avtal om slamtömning av enskilda
anläggningar med Renova Miljö AB enligt de villkor för uppsägning som
framkommer i det berörda avtalet.
2. Att kommunstyrelsen tillser att berörd kommunalförvaltning tar fram underlag
för att genomföra en ny upphandling utav slamtömning av enskilda
anläggningar.
3. Upphandlingen skall utformas så enskilda ges möjlighet att kunna välja mellan
ett flertal entreprenörer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att sammanställa tillsammans med berörda
förvaltningar en översyn av kommunala regler för slamtömning av enskilda
anläggningar. Detta skall ske skyndsamt så en ny upphandling kan påbörjas.
Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat enligt följande:
”Samhällsbyggnadsnämnden ser inget behov av att förlänga nuvarande avtal med
Renova Miljö AB gällande slamtömning av enskilda avlopp utan har planerat att gå
igång med ny entreprenad under första halvåret 2021.
Detta betyder att förvaltningen kommer jobba fram ett underlag för upphandling
höst 2019 för att hinna genomföra upphandling och överlämning till vår 2021.
Det är fullt möjligt att ge flertal entreprenörer möjlighet att köra på uppdrag av
kommunen. Förvaltningen vill dock lyfta att upphandling och drift på detta sätt
kommer att kräva utökning av resurser i form av uppföljning i enlighet med avtal
och administration som fakturering, taxehantering, ärendehantering med flera olika
parter istället för en.
I motionen skriver man att förvaltningen ska se över de kommunala reglerna för
tömning av enskilda avlopp. Under 2019 har förvaltningen tittat på de lokala
föreskrifterna där man bland annat hanterar tömningsfreskvens av enskilda avlopp.
De lokala föreskrifterna förväntas gå upp till politiken under höst 2019 för
antagande.”
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 150 den 22 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 109 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 9 maj 2019,
Motion den 26 februari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.

Justerandes sign
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§144

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om uppdrag till Tjörns
Hamnar AB att utreda en ny färja för Åstol, Dyrön,
Tjörnekalvstrafiken
2019/190
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att utveckla
beslutsunderlaget med information om de arbeten som påbörjats eller genomförts
kring färjetrafiken.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ärendet
avseende färjetrafiken i stort har dock påverkan på barn och bedöms ha positiva
konsekvenser utifrån tillgänglighetsperspektiv och miljöaspekter.
Sammanfattning
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om uppdrag till Tjörns Hamnar AB att
utreda en ny färja för Åstol-, Dyrön- och Tjörnekalvstrafiken.
Motionens innehåll
”Tjörns kommun äger i dag färjorna Hakefjord samt Tjörn. Båda färjorna är gamla
och det finnes behov att utreda möjligheterna för att införskaffa en ny modern färja
som klarar ambulanstransporter och miljökrav etc. Västtrafik kommer att gå ut med
ny upphandling av färjetrafiken och Tjörns kommun måste som ägare till färjorna
tillse att en ny färja som klarar nya krav kan införskaffas.
Det är min åsikt att uppdrag kan ges till Tjörns Hamnar AB att utreda
förutsättningar och möjligheter att införskaffa ett nytt ändamålsenligt fartyg.
Utredningen skall innefatta konsekvenser om Tjörns kommun skall vara ägare till
det nya fartyget samt konsekvenser om Tjörns Hamnar AB skall vara ägare.
Utredning skall även innefatta att bolaget för dialog med Västtrafik om ett nytt
fartygs miljöpåverkan, säkerhet, passagerarkapacitet etc. och i vad övrigt Västtrafik
har för krav på ett nytt fartyg.

Fullmäktige föreslås besluta följande:
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till Tjörns Hamnar AB att utreda
förutsättningar för att införskaffa en ny ändamålsenlig färja för Åstol,
Dyrön, Tjörnekalv trafiken.
Justerandes sign
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2. Att Tjörns Hamnar AB redovisar ekonomiska konsekvenser om Tjörns kommun
eller om bolaget är ägare till en ny färja.
3. Att Tjörns Hamnar AB undersöker de krav på fartyg som uppstår vid en
förnyelse av avtal med Västtrafik.
4. Att Tjörn Hamnar AB i denna utredning även redovisar förutsättningar
för att kunna nyttja nuvarande färjor vid ett nytt avtal med Västtrafik.
5. Att Tjörns Hamnar AB ges i uppdrag att skyndsamt sammanställa
utredningen och återrapportera denna till fullmäktige”
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 119 den 16 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 226 den 16 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Motion den 18 april 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att
utveckla beslutsunderlaget med information om de arbeten som påbörjats eller
genomförts kring färjetrafiken.
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Magne Hallbergs (KD)
förslag.

Justerandes sign
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§145

Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter angående
instiftande av pris för ”En hållbar kommun”
2018/427
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att närmare
utreda formerna för ett hållbarshetspris.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet kan få positiva effekter för barn till följd av att lokala företag arbetar för
hållbarhet ur ett social, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har lämnat in en motion angående instiftande av
pris för ”En hållbar kommun”.
Motionens innehåll
”Bakgrund:
Det blåser ”nya vindar” i världen…
En ”vind” är när ledande nationer ifrågasätter om människan kan påverka våra
livsbetingelser. Kunskap och ny forskning blir allt viktigare om vi med gott (rent)
samvete ska kunna lämna tillbaka det vi lånat av våra barn och barnbarn, en värld i
balans.
Följderna av miljö- och klimatförändringarna går att se redan i dag. Den tydligaste
förändringen är att den globala temperaturen höjs. Det leder till att glaciärer smälter,
havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare
uppstår och att dom blir svårare att hantera. Människan drabbas hårt av miljö- och
klimatförändringarna, speciellt dom som lever i fattigdom och som är beroende av
lokala resurser.
Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta
utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där.
För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt
samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att
hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart.
Vi hade kanske varit än mer illa ute om det inte varit för framsynta människors
idéer, visioner och kunskap om att en annan värld är möjlig. Det är inte bara
förunnat universitetsstäder eller ”andra” någon annanstans att ha goda idéer, det
finns där det finns mänskliga goda tankar.
Justerandes sign
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Tjörn har sedan flera år uppmärksammat goda företag med att utse årets företag, vi
har även priser för att uppmärksamma goda idrottsresultat, ja tom så
uppmärksammar vi goda förebilder inom föreningslivet. Det är bra, det ger ”lust”
för andra att nå dit också.
I vår kommun finns en otrolig företagskreativitet, en nyfikenhet på framtid. Vi har
många både företag och människor med goda idéer om hur man kan jobba för en
hållbar kommun, värld. Tyvärr så ser man inte dessa uppmärksammas så som ovan.
Sveriges riksdag har tagit ett steg till när man i oktober 2016 antog en ny lag om
hållbarhetsredovisning för större företag. Den ska bl.a. innehålla frågor om hur man
hanterar miljö, sociala förhållanden, arbetsrätt, anti-korruption och mänskliga
rättigheter. Lagen kan ses som ett första steg i att redovisningen på sikt kommer att
beröra även mindre företag och organisationer, både privata och gemensamma.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar vi:


Att Tjörns kommun tar initiativ för att instifta ett pris till den person eller det
företag som på ett innovativt sätt bäst beskriver sitt arbete eller i gärning för ett
Hållbart Tjörn, ekologiskt, socialt, ekonomiskt en gång per år.



Att en jury bestående av en eller fler kommunal tjänsteman (miljöchef, kan även
vara socialchef eller ekonomichef) en representant från Tjörns
Naturskyddsförening samt en person utsedd av näringslivet får uppdraget att
nominera pristagare.



Att pristagaren uppmärksammas på det kommunfullmäktigemöte då
årsredovisningen presenteras.



Att priset, förslagsvis 25000 kr finansieras ur budget för sponsring av
kommunen.”

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden, § 169 den 22 maj 2019,
Kommunfullmäktige, § 153 den 1 november 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 juni 2019,
Tjänsteutlåtande den 7 maj 2019,
Motion den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att
närmare utreda formerna för ett hållbarshetspris.
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§146

Digital strategi för Tjörns kommun 2019-2022
2018/56
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att närmare
beskriva strategins nyttoeffekter för kommunens verksamheter.
Sammanfattning
Enligt beslutad budget för 2018 ska en digital strategi tas fram för Tjörns kommun.
Föreslagen strategi har varit på remissrunda i samtliga nämnder och styrelser och
samtliga remissinstanser ställer sig positiva till strategin.
Strategin ska brytas ned till åtgärder och aktiviteter i kommunens olika
verksamheter. Arbetet ska samordnas via IT-rådet och kompletterande rutiner och
processer för att skapa ett systematiskt och effektivt digitaliseringsarbete ska tas
fram.
Kopplat till den digitala strategin ska det finnas centrala digitaliseringsmedel som
ska användas för att stimulera och stötta verksamheternas olika
digitaliseringsinitiativ.
Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden, § 25 den 28 mars 2019
Kultur- och fritidsnämnden, § 24 den 18 mars 2019,
Tjörns Hamnar AB, § 14 den 22 mars 2019,
Tjörns Bostads AB, § 13 den 20 mars 2019,
Tjörns Måltids AB, § 10 den 14 mars 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 70 den 13 mars 2019,
Socialnämnden, § 39 den 27 februari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 juni 2019,
Digital strategi 2019-2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att
närmare utreda strategins nyttoeffekter för kommunens verksamheter.

Justerandes sign
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§147

Återremitterat ärende: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
årsredovisning 2018
2019/162
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning 2018 med
tillhörande revisionsberättelse. Förbundet uppvisar ett negativt resultat om – 4,8
mkr för 2018. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Inför kommunstyrelsens sammanträde
har nuvarande direktionsordförande bjudits in för att redogöra för verksamheten
under året som gått.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 105 den 16 maj 2019.
Beslutsunderlag
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2018,
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018,
Revisionsberättelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
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§148

Strategi för krisberedskap och civilt försvar
2019/282
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta strategi för krisberedskap och civilt försvar.
Sammanfattning
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022:
Överenskommelsen mellan staten, företrädd av MSB, och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka
samhällets krisberedskap på lokal nivå.
En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett nära samarbete mellan
staten, SKL samt kommunerna. Uppgifterna utgår från:


lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)



förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
2018-2020:
Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen.
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar är ett komplement
till Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt
försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd
beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i
statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och
frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans
totalförsvaret.
Målet för det civila försvaret är att:

Justerandes sign



Värna civilbefolkningen



Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
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Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2019,
Strategi för krisberedskap och civilt försvar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
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§149

Ledningsplan - Krisberedskap
2019/280
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta Ledningsplan – Krisberedskap.
Sammanfattning
Ledningsplan Krisberedskap är det styrdokument som avhandlar kommunens
hantering före, under och efter en samhällsstörning. Ledningsplanen ska användas
parallellt med reglemente för krisledningsnämnden.
I denna ledningsplan avses med begreppet samhällsstörning störningar i
samhällsviktig verksamhet eller i samhällsviktiga anläggningar.
Till Ledningsplan Krisberedskap skall kopplas en operativ krisplan (OKP) som
utgör en plan för kommunens krisorganisation.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2019,
Ledningsplan Krisberedskap.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
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§150

Risk- och sårbarhetsanalys – Offentlig del
2019/281
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta Risk- och sårbarhetsanalysen – Offentlig del.
Sammanfattning
Krisberedskapsarbetet tar fokus på samtliga tre faser av en händelse; före, under och
efter. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) är varje kommun och
landsting ålagda att bedriva arbete som minskar sårbarheten i sin verksamhet och
skapar en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Därigenom förväntas man
även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
En grundläggande del i detta arbete är analysen som varje kommun enligt 2 kap. 1 §
LEH är ålagda att genomföra. Vid analysarbetet ska kommunen bedöma vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunen har analyserat vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Kommunen har analyserat risker och sårbarheter som kraftigt kan försämra
förmågan till verksamhet inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar.
Kommunen har utöver den övergripande nivån även engagerat förvaltningar och
bolag. 17 olika oönskade händelser har i detalj analyserats och vilka konsekvenser
dessa olika händelser får för verksamheterna.
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat identifierar kommunen olika typer av
åtgärder vilka syftar till att stärka förmågan eller minska sårbarheten i kommunens
verksamhet.
Samverkan
Ärendet har samverkats med Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2019,
Risk- och sårbarhetsanalys – Offentlig del.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) och Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
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§151

Risk- och sårbarhetsanalys - Sekretess del
2019/279
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Anta Risk- och sårbarhetsanalys – sekretess del
2. Ge i uppdrag till föreslagna utförare att vidare utreda, prioritera och genomföra
föreslagna åtgärder inom mandatperioden.
Sammanfattning
Krisberedskapsarbetet tar fokus på samtliga tre faser av en händelse; före, under och
efter. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) är varje kommun och
landsting ålagda att bedriva arbete som minskar sårbarheten i sin verksamhet och
skapar en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Därigenom förväntas man
även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
En grundläggande del i detta arbete är analysen som varje kommun enligt 2 kap. 1 §
LEH är ålagda att genomföra. Vid analysarbetet ska kommunen bedöma vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunen har analyserat vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Kommunen har analyserat risker och sårbarheter som kraftigt kan försämra
förmågan till verksamhet inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar.
Kommunen har utöver den övergripande nivån även engagerat förvaltningar och
bolag. 17 olika oönskade händelser har i detalj analyserats och vilka konsekvenser
dessa olika händelser får för verksamheterna.
Utifrån risk- och sårbarhetsanalysens resultat identifierar kommunen olika typer av
åtgärder vilka syftar till att stärka förmågan eller minska sårbarheten i kommunens
verksamhet.
Samverkan
Ärendet har samverkats med Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 15 augusti 2019,
Risk- och sårbarhetsanalys – Sekretess del.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
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§152

Markförsäljning i Höviksnäs till Tjörns Bostads AB
2019/243
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja
markområdet till Tjörns Bostads AB för aktuellt marknadsvärde 1 056 000 kronor.
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
Omkring år 2010 uppförde Tjörns Bostads AB (TBAB) fyra stycken hyreshus på
kommunens mark på övergårdsvägen i Höviksnäs (Bilaga 1). Inget köpekontrakt
upprättades för försäljning av marken och marken har därför inte förvärvats av
TBAB.
Förvaltningen har utfört en värdering för aktuellt marknadsvärde, vilket visar på 1
056 000 kr för markområdet. TBAB vill värva marken för de ca 700 000 kr som de
satt sina hyror efter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 7 juni 2019,
Kartbilaga.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta
att sälja för det ursprungliga priset om ca 700 000 kronor.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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§153

Återremitterat ärende: Inriktningsbeslut Vallhamn
2019/109
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Planprogram för Vallhamnsområdet ska initieras.
2. Påbörjat planarbete för industrimark på del av Habborsby 2:50 ska avvakta
tillsvidare.
Sammanfattning
Kommunens exploatering för industrimark på Habborsby 2:50, mellan Wallhamn
AB och väg 169 är i konflikt med Wallhamn AB planer på att utveckla hamnen.
Kommunen ser positivt på hamnens framtida utveckling och önskar undvika att
oavsiktligt hindra dess utveckling. Ett planprogram kan utreda hur
Vallhamnsområdet ska disponeras för att kunna tillgodose både Wallhamn AB och
kommunens behov av verksamhetsmark. Pågående planarbete avvaktar lämpligen
denna undersökning för att undvika onödiga kostnader.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 120 den 16 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 70 den 21 mars 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 augusti 2019,
Bilaga 1 – Flygbild,
Bilaga 2 – Starthandling Detaljplan för industri, lager och verkstad på del av
Habborsby 2:50.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
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§154

Markanvisningsavtal Hav & Logi
2011/534
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att försälja
marken och att genom direktanvisning upprätta markanvisningsavtal med Hav &
Logi Skärhamn AB, med tjänsteutlåtandets givna villkor.
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
Hav och Logi AB har idag arrende för camping på delar av fastigheterna Nordvik
1:54 och Stenkyrka Bö 1:19. Bolaget inkom redan tidigare med förfrågan om att
förvärva marken vilket behandlades av kommunstyrelsen i mars 2012 och bolaget
fick avslag från att förvärva marken eftersom detaljplan saknades som skulle utreda
vilka markområden som skulle kunna försäljas.
Genom att förvärva marken skulle Hav och Logi AB få en bättre och tryggare
finansieringssituation för anläggningen.
Efter diskussioner kom då frågan fram om tomträttsavtal. Frågan utreddes men
bolaget fick avslag även på den frågan av kommunstyrelsen i januari 2017. Före
frågan om tomträttsavtal var även frågan om optionsavtal (idag
markanvisningsavtal) uppe för diskussion och ett tjänsteutlåtande var framtaget till
politiken, men lyftes aldrig upp.
Värderingen visar på ett markpris på 2,9 miljoner kronor för ca 26 000 kvm mark.
Markvärdet anses rimligt eftersom det är vanligt att en detaljplan kostar mellan 1
och 2 miljoner att framställa. Bolaget har bekostat utbyggnaden av områdets
infrastruktur och vägar så markpriset är för obebyggd mark med ett
förväntningsvärde för camping.
Förvaltningens förslag är att marken ska försäljas till Hav och Logi AB för ett
marknadspris om 2,9 miljoner, genom att upprätta ett markanvisningsavtal.
Markanvisningen ska ske genom direktanvisning. Villkoren för försäljning är att en
detaljplan upprättas av samhällsbyggnadsnämnden samt att den vinner laga kraft av
kommunfullmäktige. Försäljningspriset ska också räknas om med
fastighetsprisindex med startår 2020. Övriga villkor hänvisas till vad som är skrivit i
kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 april 2019,
Bilaga 1 – Arrendeavtal,
Bilaga 2 – Tillägg till arrendeavtal,
Bilaga 3 – TU Optionsavtal,
Bilaga 4 – TU Tomträtt,
Bilaga 5 – Karta över området.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag
till beslut.
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska avslå förvaltningens förslag till
beslut med hänvisning till tidigare avtal och överenskommelser.
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§155

Ansökan om strandskyddsdispens om nedläggning av
råvattenledning och uppförande av pumpstation med ny
parkeringsyta och infart vid Tolleby
2019/283
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. att medge strandskyddsdispens för nedläggning av råvattenledning med
tillhörande vatten-, mark- och kopplingsarbeten samt uppförande av pumpstation
med ny parkeringsyta och infart.
Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:
a. arbetet och nedläggningen av ledningen ska utföras i enlighet med vad som
anges i detta beslut, i enlighet med kartbilaga 1, och, om inget annat anges i
dessa villkor, i enlighet med ansökan.
b. råvattenpumpstationen ska placeras på Tolleby 1:2 i enlighet med kartbilaga 3.
De utvändiga måtten får inte överskrida 4,80 * 5,80 meter
c. parkeringsytan ska utföras i anslutning till ny råvattenpumpstation. Körbar
anläggning får maximalt göras tre meterbred
d. schakt- och sprängmassor ska återanvändas lokalt
e. schakt- och sprängmassor får inte läggas upp i naturmiljön annat än för tillfällig
lagring. Uppläggningen får inte ske i våtmark, vattenområde eller strandkant och
ska i övrigt ske med hänsyn till naturmiljön
f. överskottsmassor som uppstår ska transporteras till en för ändamålet godkänd
mottagare
g. vid markarbeten i ängsmark ska så lätta maskiner som möjligt användas och vid
behov ska markskonande utrustning användas. Uppstår ändå körskador ska dessa
lagas med massor som motsvarar omgivningen utan dröjsmål.
h. påträffas föroreningar ska detta anmälas till miljöavdelningen
i. arbetsfordon ska framföras med försiktighet
j. försiktighetsåtgärder ska vidtas vid risk för körskador.
k. om utifrån kommande massor ska tillföras ska dessa vara jungfruliga
l. vid plats markerad med 1 på kartbilaga 2 ska ledningen förläggas så att inga
exemplar av krymploka eller klotgräs skadas eller att förutsättningarna för
arterna försämras. Den lågt sluttande stenstranden med grus, dy och sand ska
återställas. Arbete i vattenbryn ska minimeras så långt som möjligt
m. ingrepp i område markerat med 3 i kartbilaga 2 ska minimeras i möjligaste mån.
Markarbeten ska utföras med stor försiktighet och schaktbredd ska minimeras.
Återfyllning ska ske med befintliga massor. Platsen ska återställas för att
efterlikna rådande förhållanden
n. ingrepp i vägslänt markerad med 3 i kartbilaga 2 ska minimeras i möjligaste
mån. Om möjligt ska återfyllnad ske med lokala massor
o. arbete i vatten ska genomföras så att grumling inte uppstår
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p. sökande ansvarar för att samtliga entreprenörer och annan berörd personal får ta
del av detta beslut.
2. fastställa handläggningsavgiften till 13 600 kronor motsvarande 16
arbetstimmar. Avgiften ska betalas av VA-avdelningen, Tjörns kommun, med
organisationsnummer 212000-1306. Beslut om avgift gäller omedelbart även om
det överklagas.
Lagstöd
7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB), 7 kap. 18 c pkt. 3 och 5 MB, 16 kap. 2 § MB.
Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542206 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § MB.
Ytterligare ärendebeskrivning anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-07-05.
Barnkonventionen
Havs- och vattenmiljö inverkar på människors möjlighet att nyttja naturen varför ett
barnperspektiv är relevant i alla miljörelaterade frågor. Sett ur ett
generationsperspektiv kan barnen komma att påverkas av beslut som påverkar våra
gemensamma vattenresurser.
Sammanfattning
Den 17 juni 2019 inkom VA-avdelningen, Tjörns kommun, med en ansökan
avseende strandskyddsdispens nedläggning av ny råvattenledning i Tollebyområdet.
Åtgärden är en del i att säkerställa dricksvattenproduktionen vad gäller den
kommunala dricksvattenförsörjningen. I dagsläget finns en äldre ledning som är
avsedd för att leda råvatten från Tolleby tjärn till Bö Tjärn. Denna ledning är ur
funktion och ska ersättas med ny ledning för att säkerställa överföringen och minska
risk för komplikationer till följd av föråldrat ledningsnät.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 juli 2019,
Karta 1,
Karta 2,
Karta 3,
Orienteringskarta,
Ansökan om strandskyddsdispens,
Besvärshänvisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
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§156

Utvärdering av natur och parks verksamhetsövergång till kulturoch fritidsförvaltningen
2017/612
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna utvärderingen av verksamhetsövergången för natur och park.
2. Uppdra till förvaltningen att utreda ansvaret för skötsel av skog inför ett
kommande beslut.
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
Den 1 januari 2018 genomfördes en verksamhetsövergång för natur och park från
samhällsbyggnadssektorn till kultur- och fritidsförvaltningen. En utvärdering har nu
genomförts och visar att övergången i det stora hela har fungerat väl och att
verksamheten numera har en naturlig hemvist i kommunens organisation.
Utvärderingen har även påvisat en del frågor som man bör arbeta vidare med:
 att fortsätta integrera natur och park i kultur- och fritidsförvaltningen för att
uppnå önskade synergieffekter,


att slutföra arbetet kring vem som ansvarar för de gång- och cykelleder samt en
väg som tidigare inte haft en tydlig hemvist hos någon förvaltning,



att lyfta frågan vem som ska ansvara för skötsel av skog,



att se över beställningsrutiner så att beställare snabbare får besked om huruvida
och när beställda åtgärder kan utföras och för att säkerställa att informationen
till natur och park om beställningsuppdragen blir tydlig,



att se över rutiner/mandat för natur och parks medarbetare så att ramarna kring
vilka åtgärder som kan utföras utan en formell beställning blir tydliga för
medarbetarna,



att se till att alla berörda förvaltningar vet vad som ingår i natur och parks
grunduppdrag respektive vilka åtgärder de måste/kan beställa från park och
natur.

En naturlig del av verksamhetsövergångar är kopplat till rutiner och synen på
grunduppdrag/mandat. Berörda förvaltningar ska arbeta vidare med frågor kopplat
till beställare/utförare för att optimera verksamheten kring dessa frågor. Kultur- och
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fritidsförvaltningen ska fortsatt arbeta med att klargöra grunduppdrag och mandat
inom den så kallade anläggningsgruppen.
Ytterligare en fråga som uppkommit under utvärderingen avser ansvaret kring
skötsel av skog som ska ske enligt en skogsvårdsplan och i samråd med upphandlad
entreprenör. Utvärderingen påvisar behovet av att utreda vem som ansvarar för den
nivå som omfattar större gallringar/avverkningar och strategiskt arbete med frågan.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 215 den 14 december 2017,
Kommunstyrelsen, § 212 den 30 november 2017,
Kultur- och fritidsförvaltningen, § 87 den 6 november 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 8 juli 2019,
Utvärderingen av natur och parks övergång till kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
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§157

Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr
8534-19), införande av bevattningsförbud i Tjörns kommun
2019/272
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Beslutet om att införa bevattningsförbud i Tjörns kommun har överklagats till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra
sig i målet senast 2019-09-06. Ett förslag till yttrande upprättas inför
kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Föreläggande om yttrande i mål 8534-19, avseende överklagande av beslut att införa
bevattningsförbud.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
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§158

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Sammanfattning
Ann-Britt Svedberg, kommunchef informerar arbetsutskottet om:
-

Justerandes sign

Ekonomichefen Johan Lindén lämnar sitt uppdrag under hösten. Ett arbete pågår
med att tillsätta en tillförordnad ekonomichef.
Välbesökta arrangemang och besöksmål i kommunen under sommaren, utan
några större incidenter.
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§159

Ansökan IOP-avtal, Livbojen
2019/150
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Sammanfattning
Svenska kyrkan Tjörn har tidigare inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen
där man föreslår att Livbojens verksamhet kan fortsatt drivas genom ett så kallat
IOP-avtal, Idéburet offentligt partnerskap. Arbetsutskottet informeras nu av
förvaltningschefen för socialförvaltningen om hur man arbetar inom
öppenvårdsverksamheten. Socialnämnden har i sitt remissvar till kommunstyrelsen
bland annat angett att den del av Livbojen som kan vara viktig att fortsätta med på
ett kommunövergripande plan är verksamheterna ”Livbojen-grupp” samt ”Skilda
världar”. Livbojen-grupp vänder sig till ungdomar som har någon i sin närhet med
någon form av missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Även om man har
upplevt våld i sin närhet erbjuder Livbojen stöd. Skilda världar vänder sig till de
ungdomar där föräldrarna separerat eller är på väg att separera. Under 2018 var det
12 barn som fick stöd i Livbojen-grupp, 16 st barn fick enskilda samtal samt 28
barn i 5 grupper har deltagit i Skilda världar.
Arbetsutskottet tar även del av information från Upphandlingsenheten om hur IOPavtal generellt hanteras i Sverige och vilka former som finns kring det.
Tidigare beslut
Socialnämnden, § 132 den 19 juni 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 95 den 17 april 2019.
Beslutsunderlag
Remissvar från Socialnämnden,
Skrivelse - Ramförslag för bildandet av IOP Livbojen.
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§160

Information om vattennivåerna samt åtgärder
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Sammanfattning
VA-chef Anders Möller informerar om vattennivåerna i kommunens
dricksvattentäkter. Utgående flödet har minskat och senaste mätningen visar på
29,75 l/sek (att jämföra med 44 l/sek vecka 32). Den främsta anledningen till
minskade utflödet senaste veckorna är lagning av läckor samt att besöksnäringen
har minskat. Arbetsutskottet informeras även om vilka åtgärder förvaltningen avser
att arbeta vidare med på såväl kort som lång sikt.
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§161

Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern
2019/284
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Sammanfattning
Arbetsutskottet tar del av den utredning avseende bolagsstrukturen i Tjörns
kommun som genomförts av PWC. Ett dialogmöte med samtliga bolagspresidier
ska bokas in under september för att diskutera utfallet och det fortsatta arbetet.
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§162

SMS-parkering vid Tjörns Bostads ABs besöksparkeringar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att uppdra förvaltningen att återkomma på
nästkommande sammanträde med en redogörelse om hur man tillämpar SMSparkering och förslag på hur man enhetligt hanterar kommunens parkeringsytor.
Sammanfattning
Tjörns Bostads AB har nyligen infört SMS-parkering vid sina besöksparkeringar.
Frågan lyfts nu för att få mer information om tillämpningen samt att resonera kring
hur kommunens parkeringsytor på bäst sätt ska hanteras.
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