
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  2021-11-18 

KALLELSE/DAGORDNING 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 18 
november 2021, kl. 09:00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset 
samt digitalt via Teams 

Information 
09:00 – 09:20 Redovisning av resultat från invånardialog 

kopplat till äldrestrategi – Magdalena 
Romanov 

09:20 – 09:40 Information om projektet Internet of Things - 
smarta vattenmätare – Catarina Cani & 
David Andersson 

 
 

Inledning 

1 Val av protokollsjusterare   

2 Fastställande av dagordning   

Föredragningar 

3 Redovisning av resultat från 
invånardialog kopplat till äldrestrategi 

  

4 Information om projektet Internet of 
Things - smarta vattenmätare 

  

Beslutsärenden kommunfullmäktige 

5 Återremitterat ärende: Tillföra 5 Mkr till 
barn- och utbildningsnämndens 
budgetram 2021 

2021/272  

6 Remissvar: Hälso- och sjukvårdsavtal 
med tillhörande överenskommelser 

2021/301  



 

7 Remissvar: Färdplan - Länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

2021/303  

8 Återremitterat ärende: Avgifter enligt 
lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

2021/218  

9 Revidering av allmän stadga avseende 
deltagande på distans 

2021/344  

10 Godkännande av försäljning av mark 
enligt Policy vid försäljning/arrende av 
mark, fastigheter samt vattenområden 
ägda av Tjörns kommun och dess bolag 

2021/309  

11 Organisationsförändring avseende 
integrationsenheten, inklusive 
ramjustering 

2020/288  

12 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, 
kvartal 3 2021 

2021/341  

13 Ansökan från Skärhamns IK om 
kommunal borgen (handlingar 
kompletteras) 

2021/91  

14 Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal 

2021/161  

15 Svar på motion från Alma Sibrian (V), 
Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) om att skrota det som 
kallas ”hälsoschema” 

2021/162  

16 Svar på motion från Martin Johansson (-
) fd (SD) om skönhetsråd 

2021/121  

Beslutsärenden kommunstyrelsen 

17 Månadsuppföljning oktober 2021 2021/112  



 

18 Initiativärende till kommunstyrelsen om 
ökade resurser till skolan 

2021/212  

19 Initiativärende till kommunstyrelsen om 
fler förskoleplatser i Skärhamn 

2021/213  

20 Tjörns kommuns klimatlöften 2022 2021/197  

21 Remissvar: Promemoria om ytterligare 
sänkt mervärdesskatt på vissa 
reparationer 

2021/307  

22 Svar på revisionsrapport: Granskning av 
beslutsuppföljning 

2021/106  

23 Svar på revisionsrapport: Granskning av 
kommunstyrelsens samordningsansvar 
och uppsiktsplikt 

2021/316  

24 STO-samverkan om åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för fast vägförbindelse Orust och 
fastlandet (Inga handlingar till 
arbetsutskottets sammanträde) 

2021/14  

25 Igångsättningsbeslut kopplat till 
riktlinje för resor 

2021/302  

Beslutsärenden 

26 Investeringsuppföljning oktober 2021 2021/113  

Informationspunkter 

27 Kommundirektören informerar   

För kännedom 

28 Intern kontrollplan 2021 för barn- och 
utbildningsnämnden 

  

 

 



 

Välkomna! 

Martin Johansen (L) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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