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§ 132

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

Justerandes sign

Uppdrag: Genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningen samt
samhällsbyggnadsförvaltningen
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§133

Svar på remiss: Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen i
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
2019/124
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig i enlighet med förslag till
remissvar i tjänsteutlåtande daterat 2019-04-25.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte kan antas medföra negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser har
arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och Uddevalla kommun.
Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka
till Uddevalla ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Förslaget har utarbetats
inom ramen för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen,
Orust och Uddevalla (2016-2019), omfattar sex överenskommelser med tillhörande
kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008.
I remissvaret uttrycks kommunens avsikter om fortsatt samverkan med
grannkommuner och region i kust- och havsplaneringsfrågor, fortsatt kommunalt
ansvarstagande i dessa frågor samt beaktande av strukturbild och
överenskommelser i kommunens planering och ärendehandläggning för mark- och
vattenanvändning.
Remissvaret genomsyras vidare av att kommunen är positivt inställd till projektet
om mellankommunal kustzonsplanering och den fördjupade strukturbilden som
helhet. Projektet har varit en värdefull lärandeprocess för de medverkande och har
bidragit till ökad kommunal sakkunskap inom kust- och havsfrågor samt ökad
samverkan inom kommunen, med grannkommuner och andra samhällsaktörer.
Strukturbildshandlingen bedöms bli användbar som stöd i samhällsplaneringen.
Handlingen är väl utformad med tydlig struktur och lagom omfattning. Kartbilden
synliggör Tjörns nuvarande och potentiella relation till regionen på ett tydligt sätt
och överenskommelserna ligger i linje med kommunens planeringsinriktningar.
Kommunens övriga synpunkter och förslag till justeringar rör främst redaktionella
frågor och innehållsliga detaljer. Dessa kommentarer redovisas i remissvaret med
hänvisning till sida eller avsnitt i handlingen
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 121 den 29 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 110 den 16 maj 2019.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 25 april 2019,
Konsekvensanalys: Fördjupad strukturbild för kusten GR,
Följebrev remiss mars 2019,
Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen. Remissversion mars 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
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§134

Återremitterat ärende: Beslut om samråd för fördjupad
översiktsplan för kommunernas havsområden (FÖP Hav) - Tjörn
och Orust
2017/332
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna samrådshandling för FÖP
Hav Tjörn Orust för samråd, vilket genomförs under förutsättning att även Orust
kommun fattar likalydande beslut.
Barnkonventionen
Med utgångspunkt från Tjörns kommuns barnchecklista görs bedömningen att
beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn.
Sammanfattning
2017-2018 tilldelades Tjörns och Orust kommuner statligt bidrag (KOMPIS,
kommunal planering i statlig samverkan) från havs- och vattenmyndigheten för att
bedriva kommungemensam kust- och havsplanering. Bidraget har nyttjats för att
upprätta samrådshandling för fördjupad översiktsplan (FÖP) för kommunernas
havsområden. Planeringsarbetet har skett parallellt med kust- och
havsplaneringsprocesser på regional och nationell nivå. Förslaget till FÖP Hav
Tjörn Orust avses sändas ut på kommungemensamt samråd under 2019.
Planförslagets övergripande syfte är att stärka kommunernas planering och
utvecklingsarbete i kusten och havet. I handlingen beskrivs rekommenderad
vattenanvändning med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna Natur och kultur,
Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar, Transporter samt Totalförsvar.
Planförslaget speglar till stor del befintlig vattenanvändning idag, men anger även
några förslag till förändring.
Befintliga områdesskydd avseende natur och kultur kvarstår men kompletteras med
två ytterligare vattenområden där särskild hänsyn ska visas till naturvärden, i
enlighet med samrådshandlingen för nationell havsplan för Västerhavet. Markerade
anspråk för turism och friluftsliv syftar både till att främja tillgänglighet till havet
för både människor och båtar och fredad områden med höga naturvärden.
Gällande maritima näringar anges att samverkan mellan vattenbruk,
beredningsindustrin, yrkesfiske och förnybar energiproduktion ska eftersträvas och
den lokala kopplingen till råvaror och kringverksamheter främjas. Tillgänglighet för
skörd och underhåll är viktigt, såväl som lokalisering med hänsyn till naturvärden.
Avseende fiske uttrycks att yrkesfisket innehåller både miljöpåverkan och stort
värde för kommunerna. Rekommendationer ges om hänsyn till det befintliga
yrkesfisket i utsjön, hänsyn till befintliga fredningsområden och en avsikt om att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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utreda ytterligare fredningsområden för fiskebegränsningar. Tre områden anges som
lämpliga att pröva för utveckling av marin energi.
Gällande transporter markeras förutom större farleder, reservat för ny
färjeförbindelse för persontrafik mot Kungälv samt för ny broförbindelse mellan
Orust och fastlandet. Områden möjliga för undantag från dumpningsförbud anges
utifrån lokalt mark- och vattenanvändningsperspektiv.
Gällande totalförsvarets anspråk uttrycks dels en grundläggande inställning att
riksintresset ska beaktas, och dels en förhoppning om havet i framtiden bör kunna
inkludera såväl försvarets intressen, med nödvändig hänsyn till framkomlighet och
sekretess avseende rikets säkerhet, som kommunernas behov av att nyttja havets
resurser.
Planförslagets konsekvenser har bedömts med avseende på miljöaspekterna:
Naturvärden, Kulturmiljö, Landskapet, Friluftsliv samt Hälsa och säkerhet. De
sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra och kräver ofta prioriteringar.
Några av åtgärderna i planen leder till en viss miljöpåverkan men planförslaget
bedöms sammantaget stödja en hållbar utveckling för Tjörn och Orust. De åtgärder
som bedömts ge störst påverkan på miljön är åtgärder för transporter
(broförbindelse och färjeförbindelse). Dessa bedöms som mest ge måttliga
konsekvenser för naturvärden. För övriga miljöaspekter bedöms dessa åtgärder ge
små till positiva konsekvenser. De positiva konsekvenserna uppstår för hälsa och
säkerhet då de innebär en avlastning av befintlig transportinfrastruktur i området
och bättre spridning av utsläpp till framför allt luft, samt för friluftslivet till följd av
att områden tillgängliggörs. I övrigt bedöms de föreslagna åtgärderna i planen inte
medföra mer än små negativa konsekvenser för någon miljöaspekt.
Efter genomfört samråd och upprättande av samrådsredogörelse avses planarbetet
fortgå i enlighet med lagstadgad planprocess för översiktsplan mot antagande av
kommungemensam FÖP för havet.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 121 den 21 maj 2019,

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 97, den 17 april 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 117 den 17 maj 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 139 den 24 augusti 2017
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 145 den 7 juni 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 april 2019,
Fördjupad Översiktsplan Hav Tjörn Orust samrådshandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign
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§135

Uppdrag: Översyn av stödfunktioner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en översyn av verksamheter av
stödjande, kommungemensam och kommunövergripande karaktär ska ske i syfte att
effektivisera och skapa en större robusthet.
Uppdraget avrapporteras kontinuerligt till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare gjort översyner av de två största förvaltningarna:
Barn och utbildnings förvaltningen och Socialförvaltningen varvid betydande
effektiviseringspotentialer identifierats och delvis realiserats. Vi ser det angeläget
att göra en motsvarande översyn av stöd och supportverksamheter för att skapa
system med ett minskat beroende av enskilda befattningshavares unika kompetens
samt identifiera och ge förslag som ökar effektiviteten. Till exempel bör inte samma
typ av verksamhet förekomma både i kommunens organisation och i bolagens.
Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förslaget i enlighet med
uppdragsbeskrivningen.
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§136

Uppdrag: Genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra kommunchefen att:
1. En genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen ska ske i enlighet med de tidigare
genomlysningarna som gjorts i barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
2. En tidplan ska rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i september.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare gjort översyner av de två största förvaltningarna:
Barn och utbildnings förvaltningen och Socialförvaltningen varvid betydande
effektiviseringspotentialer identifierats och delvis realiserats. Arbetsutskottet har
även gett i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheter av stödjande,
kommungemensam och kommunövergripande karaktär.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 13:21 – 13:23.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att uppdra
kommunchefen att:
1. En genomlysning av kultur- och fritidsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen ska ske i enlighet med de tidigare
genomlysningarna som gjorts i barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
2. En tidplan ska rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i september.
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Björn Möllers (-) fd (M)
förslag.
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