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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
 
 

Övriga närvarande George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP)  §§ 202-205 
Anette Johannessen (S) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Magdalena Romanov, folkhälsostrateg § 203 
Catarina Cani, digitaliseringsstrateg  § 204 
Jonas da Silva Larsson, utvecklingsledare § 204 
Ann-Charlotte Nyren, avdelningschef § 205 
Christer Sundsmyr, avdelningschef  § 205 
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§ 202 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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§ 203 

Redovisning av resultat från invånardialog kopplat till 
äldrestrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Folkhälsostrateg Magdalena Romanov informerar arbetsutskottet om 
resultatet från den genomförda invånardialogen kopplat till 
äldrestrategin. 
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§ 204 

Information om projektet Internet of Things - smarta 
vattenmätare 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Digitaliseringsstrateg Catarina Cani och utvecklingsledare Jonas da 
Silva Larsson informerar arbetsutskottet om ett nystartat projekt som 
syftar till att digitalisera kommunala verksamheter. Projektets första fas 
är att implementera digitalisering av vattenmätare. 

Projektet är en samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunstyrelsen, och kommer med tiden breddas till andra 
verksamheter inom kommunen. I projektet samverkar kommunen med 
forskningsinstitutet RISE samt Vinnova, Sveriges 
innovationsmyndighet, som finansierar projektet.  
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§ 205 

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

2021/272 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att inte tillföra barn- och 
utbildningsnämnden 5 mkr i budgetram för 2021. 

Sammanfattning 
I samband med Tjörns kommuns delårsbokslut april 2021 
beslutade kommunfullmäktige att återremittera 
kommunstyrelsens förslag: 5 Mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en permanent 
nivåhöjning för att förstärka verksamheten och starta arbetet med 
att arbeta av den ”utbildningsskuld” som byggts upp under 2020 
och 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att de ser 
positivt på en långsiktig förstärkning av ekonomiska resurser, 
men om förstärkningen ska få någon effekt redan på innevarande 
år behöver den hanteras tidigare på året. 

Utifrån den situation som råder med covid-19 pandemin har 
prognoser varit svåra att lämna och nämnderna har varit 
försiktiga i prognossättning tidigare under året. Den prognos som 
barn– och utbildningsnämnden lämnade i 
septemberuppföljningen visar på en positiv budgetavvikelse för 
helåret med +10,7 mkr. Den positiva budgetavvikelsen för helåret 
beror på förväntade lägre övriga verksamhetskostnader, lägre 
personalkostnader men även högre förväntade intäkter. 
Kostnaden för köpta platser i gymnasieskolan förväntas också 
lägre än budgeterat. 

Utifrån detta förefaller inget behov om ytterligare resurser finnas 
för innevarande år. Den korta tid som återstår av året gör det inte 
heller möjligt att på ett hållbart sätt förvalta en ökning av 
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ekonomiska medel. I stället bör behovet av ekonomiska resurser 
behandlas i budgetprocessens ramtilldelning i budgetbeslut. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-28, § 129 
Kommunfullmäktige 2020-06-00, § 131 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-10-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M), Magne Hallberg (KD) 
anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Om förslaget hade bifallits istället för återremitterats, när vi hade 
frågan för beslut i KF i juni i år, så hade kanske inte de beklagliga 
turerna i Skärhamns skola behövt ske, för då hade tillräckligt 
många lärare kunnat anställas inför höststarten. Men vi är glada 
att vårt ständiga tjat om mer pengar till skolan, kanske bidragit till 
att vi nu äntligen ser positiva uppräkningar av skolbudgeten i 
flera av budgetalternativen i dag.” 
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§ 206 

Remissvar: Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser 

2021/301 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat remissvar 
avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 
Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer 
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. 

Tjörn kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter 
på förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden, 2021-10-27, § 210 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Förslag till remissyttrande, bilaga 1 
Missiv, bilaga 2  
Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser, bilaga 3 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 4 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 207 

Remissvar: Färdplan - Länsgemensam strategi för god 
och nära vård 

2021/303 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat remissvar 
avseende färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård, 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. I Tjörns 
kommuns remissvar utgår kommunens synpunkter från 
dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i 
remissvaret föreslås kommunen inte ha några nämnvärda 
synpunkter på. 

Socialnämnden har vid sammanträde 2021-10-27 behandlat 
ärendet och föreslagit att upprättat remissvar från 
socialförvaltningen antas av kommunfullmäktige. Förslaget till 
Tjörns kommuns remissvar biläggs detta tjänstutlåtande, se bilaga 
1. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-08 
Yttrande med remissvar från Tjörns kommun angående färdplan 
länsgemensam strategi för god och nära vård, bilaga 1 
Remissversion 2021-10-01 Färdplan länsgemensam strategi för god 
och nära vård. 
Missiv: Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.
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§ 208 

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

2021/218 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i 
enlighet med dokument Avgifter LSS med bilaga, se bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ta ut skäliga avgifter för bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som tillhandahålls 
inom ramen för insatser som meddelas med stöd av lagen.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att fastställa de avgifter 
som kommunen kan ta ut.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 152 
Socialnämnden 2021-06-21, § 150 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-05 
Avgifter LSS, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 209 

Revidering av allmän stadga avseende deltagande på 
distans 

2021/344 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ändringen i allmänna 
stadgan av vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att 
förvaltningen, inför kommunstyrelsens behandling, ska förtydliga 
när distansdeltagande ej är lämpligt.  

Sammanfattning 
Möjligheten till distansdeltagande i nämnder och styrelse framgår 
av allmänna stadgan. Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-15 
att fortsätta med digitala sammanträden för kommunfullmäktige 
och nämnder utan tidsbegränsning. Nuvarande formulering i 
allmänna stadgan för nämnder och styrelser föreslås revideras för 
att medföra ett mer positivt förhållningssätt gentemot 
distansdeltagande, som ett komplement till fysisk närvaro, vilket 
innebär så kallade hybrid-möten. 

Kommunfullmäktiges presidium har under hösten 2021 
genomfört en dialog med samtliga nämnders presidium, för att 
diskutera erfarenheter och förutsättningar för respektive nämnd 
att fortsatt medföra distansdeltagande. En generell slutsats från 
dialogen var att Tjörns kommun bör eftersträva en positiv syn på 
möjligheten till deltagande på distans, bland annat med hänsyn 
till möjligheterna att inkludera allt fler inom politiken som på 
grund av pendling, familjeangelägenheter eller andra orsaker inte 
har den möjligheten i dagsläget. 

Med anledning av diskussionerna som förekommit, föreslår 
förvaltningen att den allmänna stadgan revideras samt att vissa 
praktiska frågor regleras. Av dialogmötet med presidierna 
framkom att distansdeltagande ej är lämpligt i vissa organ, 
alternativt vid vissa typer av sammanträden, exempelvis i 

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

samband med sekretessfrågor eller valärenden. Det bör således 
ske en bedömning, primärt av nämndens ordförande, när 
deltagande på distans kan vara möjligt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Allmän stadga för nämnder och styrelser, med föreslagna 
ändringar i röd markering. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens 
behandling förtydliga när distansdeltagande ej är lämpligt. 
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§ 210 

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

2021/309 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljning av del av 
Myggenäs 12:142 till Myggenäs Marin, i enlighet bilaga 1. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens Policy vid försäljning/arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess 
bolag ska kommunfullmäktige besluta om försäljningar av mark i 
hamn- och vattenområden.  

Tjörns Hamnar AB har inkommit med en begäran om att 
kommunfullmäktige ska godkänna försäljning av del av 
fastigheten Myggenäs 12:142. 

Tidigare beslut 
Tjörns Hamnar AB 2021-10-15, § 44 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-03 
Karta över markområde, bilaga 1 
Styrelsebeslut Tjörns Hamnar AB, bilaga 2 
Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska godkänna försäljning av del av Myggenäs 12:142 till Myggenäs 
Marin, i enlighet bilaga 1. 
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§ 211 

Organisationsförändring avseende integrationsenheten, 
inklusive ramjustering 

2020/288 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna organisationsförändringen genom en förflyttning av 
Integrationsenheten från kommunkansliet till 
socialförvaltningen. 

2. Godkänna ramjusteringen för 2022 på 2,1 mkr mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att uppdra 
förvaltningen att inför kommunstyrelsens behandling framta 
förslag på reviderade reglementen för kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har sedan 2015 en integrationsenhet som finns 
organisatoriskt placerad under kommunkansliet. Föreslagen 
organisationsförändring innebär att Integrationsenheten flyttar 
från kommunkansliet till socialförvaltningen.  

I linje med integrationsstrategin som antogs 2020 är det 
långsiktiga målet med integrationsarbetet att alla som kan ska 
arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. Ett framgångsrikt 
integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra 
framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd. 
 
Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt 
minska de hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande 
och att bli en del av det svenska samhället. De olika fokusområden 
är: familj, skola, språk och meningsfull fritid. 
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Integrationsenheten har under åren byggt upp ett bra nätverk 
både externt och internt, där det i dagsläget ska vara ett naturligt 
arbetssätt att arbeta med integrationsfrågorna mellan 
förvaltningarna och även bolag utifrån de fokusområden som 
integrationsstrategin berör.  
 
Minskat inflöde av nyanlända sedan 2015 och minskade externa 
och interna resurser leder till att integrationsenheten behöver 
ändra sin organisation men ändå fortsätta på den goda väg som 
redan är uppbyggd med internt arbete och med externa parter. 
 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 223 
Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 225 

Samverkan 
Samverkan är planerad och organisationsförändringen hanteras 
genom en MBL förhandling den 1 december 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att förvaltningen uppdras att 
inför kommunstyrelsens behandling framta förslag på reviderade 
reglementen för kommunstyrelsen och socialnämnden. 
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§ 212 

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

2021/341 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att 
information om rapporten lämnats. 

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2021 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 9 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
följande: 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, beslutsdatum 2021-04-30 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS, datum för när verkställigheten 
avbröts 2021-06-22  

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-01-06 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-01 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-04-13 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-14 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-05-19 

- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-09 
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- Särskilt boende för äldre enligt 5 kap 5 eller 7 §§ SoL, 
beslutsdatum 2021-06-29 

Fördelning för kön: 3 man, 6 kvinna 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-10-18. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 208 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-10-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 213 

Ansökan från Skärhamns IK om kommunal borgen 

2021/91 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
för att framta plan för underhållsbehov för de fem stora 
föreningarna och hur det faller ut för kommunens ekonomi. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK (SIK) ansöker om kommunal borgen som säkerhet 
för banklån som ska användas till att förbättra Röahallen, enligt 
bilaga 1. 

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med 
om- och tillbyggnaden av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för 
utomhusidrott och utomhusaktiviteter. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys 
tagits fram. Riskanalysen visar på en låg risk. 

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att 
rekommendera kommunfullmäktige att ingå kommunal borgen 
till ett belopp om  
16 800 000 kr under förutsättning att kommunfullmäktige ger 
kultur- och fritidsnämnden en utökad budgetram med 1 200 000 
kr 2022 och ytterligare 450 000 kr per år (totalt 1 650 000 kr) från 
och med 2023. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 33  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
Ansökan om kommunal borgen, bilaga 1 
Förslag till koncept för Röahallens framtid, bilaga 2  
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsförvaltningen, bilaga 3 
Finansieringsförslag, bilaga 4 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera 
ärendet för att framta plan för underhållsbehov för de fem stora 
föreningarna och hur det faller ut för kommunens ekonomi. 

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå att bevilja 
ansökan från Skärhamns IK om kommunal borgen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 
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§ 214 

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

2021/161 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens första 
och tredje att-sats:  

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden: 

”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor.  

- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka 
hur många anställda som behöver specialbyggda skor för att 
förebygga skador i höfter och fotleder. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten.” 

Socialnämnden har vid behandling av motionen föreslagit att att-
sats tre ska bifallas, samt att övriga delar avslås. 
Socialförvaltningen har till nämnden redovisat att det i dagsläget 
finns en framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och 
omsorg och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
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arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 177 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionens 
första och tredje att-sats: 

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
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Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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§ 215 

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 

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

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) 
har lämnat in en motion om att skrota det som kallas 
”hälsoschema”, med följande yrkanden: 

”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 

- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som 
heltidsnorm 

- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och 
att medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens 
vårdbehov”. 

Socialnämnden har vid behandling av ärendet föreslagit att 
motionen avslås. Socialförvaltningen har bland annat anfört att 
omställning till heltid som norm kräver en grundläggande 
förändring av verksamhetens organisering för att kunna planera 
verksamheten utifrån faktiska behov. En utvärdering av processen 
kring heltidsresan kommer att göras våren 2022. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 178 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 120 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 216 

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

2021/121 

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

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

”• Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och 
berörda nämnder att utreda hur ett skönhetsråd kan införas i 
Tjörns kommun. 

• Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med 
nedanstående utgångspunkter. 

• Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens 
nämnder i frågor som rör offentliga konstverk, konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

• Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska 
miljön och att komma med förslag till och förbättringar av denna 
miljö. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska 
arvet. 

• Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka 
miljövärden i kommunen. 

• Att genom information respektive dialog med 
kommuninvånarna göra dessa medvetna om skönhetsrådets roll 
och verksamhet”. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2021-06-14 
behandlat motionen, där man anför: 
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Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till styrdokumentet Riktlinjer 
för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, antagen i november 2020, 
där det framgår att en rådgivande gestaltningsgrupp ska inrättas.  

Då ”skönhet” är ett subjektivt begrepp anser nämnden dock att det är 
viktigt att den gemensamma livsmiljön inte enbart behandlas av en 
liten expertgrupp. Arbetet med gestaltningsgruppen ska därför 
kombineras med former för medborgarinflytande.  
 
Utifrån prioriteringar i Tjörns kommuns kulturplan 2021–2023 
fortsätter kultur- och fritidsförvaltningen sitt samarbete med de 
lokala föreningarna – samt med statliga och regionala experter – 
för att utveckla arbetet med Tjörns kulturmiljö och för att stärka 
platsens själ. 

Även samhällsbyggnadsnämnden har behandlat motionen, vid 
sammanträde 2021-09-29, där man föreslår fullmäktige att avslå 
motionen, med hänvisning till att den funktion som beskrivs i 
motionen redan finns att tillgå inom kommunens förvaltningar. 

Med anledning av ovanstående yttranden, föreslår 
kommunkansliet att motionen ska anses besvarad med hänvisning 
till kultur- och fritidsnämndens svar. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29, § 287 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 80 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 98 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-11 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-14 
Motion 2021-04-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att motionen 
avslås. 
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§ 217 

Månadsuppföljning oktober 2021 

2021/112 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera informationen. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen per oktober månad visar på ett resultat för 
kommunen på +87,4 mkr och periodens budget är +3,6 mkr. 
Kommunens prognostiserade helårsresultat +77,7 mkr. Den 
positiva förändringen i förhållande till helårsprognosen som 
lämnades i september beror framför allt på förbättrade prognoser 
inom nämndverksamheten +6,2 mkr.  

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +6,7 mkr. I helårsprognos beräknas en budget 
i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Månadsuppföljning januari-oktober 2021 
Uppföljning kommunstyrelsen oktober 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 218 

Initiativärende till kommunstyrelsen om ökade resurser 
till skolan 

2021/212 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att 

1. Notera remissvar från barn- och utbildningsnämnden. 

2. Avslå initiativärendet. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har inkommit med ett initiativärende om 
ökade resurser till skolan, enligt följande: 

”Skolorna på Tjörn behöver mer ekonomiska resurser och därav 
finnes det skäl att så beslutas. Jag föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att höra Barn- och utbildningsnämndens synpunkter i 
fråga om behovet av ökning av ekonomiska medel och att därefter 
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att beslut om att öka 
ekonomiska medel till skolan för innevarande år. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

1. Att höra Barn- och utbildningsnämnden i fråga om behovet av 
en ökning av tilldelade medel för verksamheten. 

2. Att därefter föreslå fullmäktige att ge ökade ekonomiska 
resurser till Barn- och utbildningsnämnden” 

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt remissvar att de ser 
positivt på en långsiktig förstärkning av ekonomiska resurser, 
men om förstärkningen ska få någon effekt redan på innevarande 
år behöver den hanteras tidigare på året. 

Utifrån den situation som råder med covid-19 pandemin har 
prognoser varit svåra att lämna och nämnderna har varit 
försiktiga i prognossättning tidigare under året. Den prognos som 
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barn– och utbildningsnämnden lämnade i 
septemberuppföljningen visar på en positiv budgetavvikelse för 
helåret med +10,7 mkr. Den positiva budgetavvikelsen för helåret 
beror på förväntade lägre övriga verksamhetskostnader, lägre 
personalkostnader men även högre förväntade intäkter. 
Kostnaden för köpta platser i gymnasieskolan förväntas också 
lägre än budgeterat. 

Utifrån detta förefaller inget behov om ytterligare resurser finnas 
för innevarande år. Den korta tid som återstår av året gör det inte 
heller möjligt att på ett hållbart sätt förvalta en ökning av 
ekonomiska medel. I stället bör behovet av ekonomiska resurser 
behandlas i budgetprocessens ramtilldelning i budgetbeslut.  

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-28, § 127 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 166 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Initiativärende till kommunstyrelsen om ökade resurser till skolan 
Tjänsteutlåtande – Remissvar initiativärende till kommunstyrelsen 
om ökade resurser till skolan 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Lars Carlsson (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 219 

Initiativärende till kommunstyrelsen om fler 
förskoleplatser i Skärhamn 

2021/213 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att avslå initiativärendet med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens svar. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) (TP) har inkommit med ett initiativärende om 
fler förskoleplatser i Skärhamn, enligt följande: 

”Den akuta bristen på förskolelokaler är stor i Skärhamn. Eftersom 
kommunstyrelsen är ansvarig för lokalförsörjningen så finnes det 
därav starka skäl att göra en översyn av möjligheterna att så fort 
som möjligt skapa fler lämpade lokaler. 

Kommunstyrelsen bör därav undersöka möjligheterna att tex: 
införskaffa skolmoduler för det akuta behovet detta i samråd med 
Barn- och utbildningsnämnden. Fler lokaler innebär också ökad 
hyreskostnad för Skärhamns skola och för detta måste Barn- och 
utbildningsnämnden få ökade resurser. 

Den pågående skolstrukturutredningen är ett helt annat ärende 
och kommer inte att påverka det förevarande akuta behovet av 
förskoleplatser. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

1. Att utreda möjligheterna att bereda möjlighet för mer 
förskolelokaler i Skärhamn och samråda med Barn- och 
utbildningsnämnden i fråga om lokalbehovet.” 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2021-10-28 
behandlat ärendet. Nämnden påtalar att man delar bilden av att 
det finns behov av fler förskoleplatser i Skärhamn. Två 
starttillstånd har tidigare tagits fram, men har ännu inte blivit 
verkställda. Att tillskapa fler förskoleplatser i Skärhamn finns med 
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i planeringen av Tjörns kommuns framtida skolstruktur. Det är 
viktigt att lösningen är ekonomiskt- och verksamhetsmässigt 
hållbar under lång tid och därför ser inte barn- och 
utbildningsnämnden att det är aktuellt med provisoriska 
lokallösningar innan beslut om skolstrukturen är taget. 

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens svar ovan 
föreslår kommunkansliet att initiativärendet avslås. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-28, § 128 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 167 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-05 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-10-14, 
Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om fler förskoleplatser i 
Skärhamn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 

31



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 

Tjörns kommuns klimatlöften 2022 

2021/197 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Tjörns kommun ställer sig bakom Kommunernas klimatlöften 
och ska under 2022 arbeta med nedanstående åtgärder 

• Åtgärd 1 Vi har en laddplan för kommunen 
• Åtgärd 6 Vi använder en klimatstyrande parkeringspolicy 
• Åtgärd 10 Vi använder cirkulära möbler 
• Åtgärd 11 Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter 

istället för att köpa 
• Åtgärd 12 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
• Åtgärd 13 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 

verksamhet och har mål 
• Åtgärd 14 Vi genomför energieffektiviseringar 
• Åtgärd 16 Vi installerar solenergi 
• Åtgärd 17 Vi arbetar med återbruk av byggmaterial 
• Åtgärd 20 Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 

klimatet 

2. Arbetet med Kommunernas klimatlöften ska genomföras 
operativt i kommunens olika förvaltningar och bolag utifrån 
vilka som ställt sig bakom vilka åtgärder. I de fall som flera 
nämnder/styrelser ställt sig bakom samma åtgärd ska 
samordning ske dessa emellan. 

3. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna uppföljning och 
återrapportering till Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad (avser kommunstyrelsens 
behandling). 
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Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
inbjudit länets kommuner att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften som är en del av genomförandet av Klimat 2030. 
Klimat 2030 samlar företag, kommuner, högskolor och andra 
organisationer i Västra Götaland som vill vara med och bidra till 
omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet 
har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Kommunernas klimatlöften är en del av 
genomförandet av Klimat 2030 och blir en del av kommunens 
åtagande i detta arbete. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder (se bilaga) 
som alla är väl beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. 
Tjörns kommun ska nu ta ställning till hur många och vilka av 
dessa klimatlöften som man vill anta och genomföra under 2022. 
Kommunen ska ge svar till Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen senast den 2 december 2021. 

För att kunna svara på inbjudan från Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen har inbjudan varit ute på remiss till samtliga 
nämnder och styrelser inom Tjörns kommun.  

Samtliga nämnder och styrelser ställer dig positiva till deltagande 
i Kommunernas klimatlöften och har samtliga ställt sig bakom 
minst en av de föreslagna åtgärderna. Totalt sett ställer sig 
kommunens nämnder och styrelser bakom 10 av de föreslagna 20 
åtgärderna. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 206 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 302 
Tjörns Hamnar AB 2021-10-15, § 46 
Tjörns Måltids AB 2021-10-13, § 39 
Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 53 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-04, § 107 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 102 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-26, § 160 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-02 
Inbjudan till Kommunernas klimatlöften 
Kommunernas klimatlöften (lista) 
Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 221 

Remissvar: Promemoria om ytterligare sänkt 
mervärdesskatt på vissa reparationer 

2021/307 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1 Tjörns kommun avstår från att yttra sig över promemorian i enlighet 
med upprättat förslag till remissvar. 

2 Remissvar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har fått möjlighet att yttra sig angående 
promemoria om ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa 
reparationer.  

Promemorians huvudsakliga innehåll: 
I promemorian föreslås att skattesatsen på 
mervärdesskatteområdet sänks från 12 procent till 6 procent för 
reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. 
Förslaget syftar till att förstärka de befintliga incitamenten i 
mervärdesskattesystemet att få fler att laga och ändra redan 
tillverkade varor i stället för att köpa nytt. Förslaget medför 
ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200). 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen 
eller materialet i promemorian. Förvaltningen har inga 
synpunkter varför förslag till remissvar är att Tjörns kommun 
avstår från att yttra sig avseende remissen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Remissmissiv PM Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa 
reparationer 
PM Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer  
Förslag till remissvar 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

36



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 

Svar på revisionsrapport: Granskning av 
beslutsuppföljning 

2021/106 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Ställa sig bakom de föreslagna rekommendationerna i 
granskningsrapporten. 

2. Översända upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning 
avseende fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten har 
överlämnats till berörda nämnder för besvarande. 

Syftet med granskningen var att bedöma om fattade politiska 
beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att 
detta återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut 
gjordes utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under 
perioden 2019–2021. 

Den sammanfattande bedömningen är att fattade politiska beslut 
genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för 
beslutsuppföljning kan stärkas ytterligare i de granskade 
nämnderna. 

Kommunkansliet delar granskningens bedömning och föreslår 
kommunstyrelsen ställa sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna. Ett mer utförligt svar på rapportens 
slutsatser och rekommendationer redovisas under 
ärendebeskrivningen i aktuellt tjänsteutlåtande.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 211 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 223 

Svar på revisionsrapport: Granskning av 
kommunstyrelsens samordningsansvar och 
uppsiktsplikt 

2021/316 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1 Ställa sig bakom de föreslagna rekommendationerna i 
granskningsrapporten. 

2 Översända upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer. 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens 
samordningsansvar och uppsiktsplikt. Syftet med granskningen 
var att bedöma om kommunstyrelsen fullgör sitt 
samordningsansvar och sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt 
sätt.  

Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är 
att kommunstyrelsen i viss utsträckning säkerställt att dess 
samordningsansvar och uppsiktsplikt över nämndernas och 
bolagens verksamhet fullgörs på ett ändamålsenligt sätt. Det 
framkom att det saknas övergripande dokument som 
sammanhåller och definierar vad uppsiktsplikten innebär och hur 
den ska utövas/utformas. Det saknas även rutiner för hur 
återkoppling från genomförda dialoger ska ske, så att hela 
kommunstyrelsen får del av all information och alla upplysningar. 
KPMG bedömer att det arbete som bedrivs kan formaliseras på ett 
än tydligare sätt, vilket är ett arbete som pågår. 

Kommunkansliet delar granskningens bedömning och föreslår 
kommunstyrelsen ställa sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna. Ett mer utförligt svar på rapportens 
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slutsatser och rekommendationer redovisas under 
ärendebeskrivningen i aktuellt tjänsteutlåtande.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 212 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-08 
Missiv 2021-10-11 Granskningsrapport ”Granskning av 
kommunstyrelsens samordningsansvar och uppsiktsplikt” 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 224 

STO-samverkan om åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för fast 
vägförbindelse Orust och fastlandet 

2021/14 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-02-11 besluta att ställa sig 
bakom förslaget till samverkan med Orust och Stenungsunds 
kommuner i framtagande av åtgärdsvalsstudie angående fast 
vägförbindelse mellan Orust och fastlandet enligt bifogad 
avsiktsförklaring. Med anledning av kostnadsförändringar har frågan 
lyfts för nytt beslut. Ett avtalsutkast från Trafikverket har vid 
arbetsutskottets sammanträde inte inkommit men tillförs handlingarna 
inför kommunstyrelsens behandling. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-02-11, § 26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
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§ 225 

Igångsättningsbeslut kopplat till riktlinje för resor 

2021/302 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen 
godkänna igångsättningsbeslut kopplat till riktlinje för resor. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har som ett led i sitt hållbarhetsarbete ställt sig 
bakom ett antal åtgärder i Göteborgsregionens och Länsstyrelsens 
satsning Kommunernas klimatlöften 2021. En av de åtgärder som 
kommunen ställt sig bakom är att ta fram en klimatstyrande 
resepolicy. Kommunen har dock valt att arbeta med att ta fram en 
riktlinje istället för en policy för att kunna göra styrdokumentet 
mer handfast och undvika behov av såväl en policy som en 
riktlinje och därmed minska antalet styrdokument. 

Enligt antagen riktlinje för styrdokument krävs ett 
igångsättningsbeslut från den instans som ska fatta beslut om 
antagande av styrdokumentet innan förvaltningen kan påbörja 
arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument. Ett sådant 
igångsättningsbeslut efterfrågas därför nu från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 226 

Investeringsuppföljning oktober 2021 

2021/113 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Årets investeringsbudget är 118,5 mkr. Upparbetat till och med 
oktober är 44,9 mkr.  Helårsprognosen för 2021 är 55,9 mkr. 
Budgetavvikelsen prognostiseras till +62,6 mkr. Inga avvikelser 
mot beslutade starttillstånd är rapporterade. 

Avgiftsfinansierade investeringar avviker med +38,8 mkr mot 
budget. 

Skattefinansierade investeringar avviker med +23,8 mkr mot 
budget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Investeringsuppföljning januari-oktober 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 227 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att ingen övrig information 
delges på dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Evike Sandor delger ingen övrig information vid 
dagens sammanträde. 
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