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  Sammanträdesdatum 2021-02-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (-) fd (M) 
 

Övriga närvarande George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Anette Johannessen (S) 
Rikard Larsson (S) 
 
Evike Sandor, kommunchef  § 28 
Hans Blomqvist, kommunjurist  § 28 
Thelma Fredin, kommunjurist  § 28 
Magdalena Patriksson, avdelningschef §§ 28-29 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-04  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.
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§27 

Lokalförsörjning inkl skolstruktur avseende västra Tjörn 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. att utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt 
Skärhamn) avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2021). 

2. att åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. 

3. att beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av 
projektering av Bleketskolan som 4-9 nav. 

4. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny projekterings-, 
tids- och investeringsplan i och med att 4-9 nav västra Tjörn 
ska utvecklas på Bleketskolan. 

5. att lokaler för kultur, elevhälsa och idrott för föreningslivet ska 
koncentreras till de två 4-9 naven. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att KSAU´s 
ordinarie ledamöter utgör politisk styrgrupp under arbetet med 
projektering av beslutade åtgärder gällande Framtidens skola. 
 
Reservation 
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges möte den 11 juni 2020 fattades ett 
inriktningsbeslut om framtidens skolstruktur på Tjörn. 
Kommunfullmäktige beslutade då även att ytterligare utredning 
kopplat till placering av åk 4-9 skola på västra Tjörn skulle 
genomföras. 

Uppdraget har genomförts av kommunens lokalstrateg och 
rapporten delges härmed politiken. Rapporten föreslås remitteras 
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till samtliga nämnder, styrelser samt partigrupper i Tjörns 
kommun.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4 den 28 januari 2021 
Kommunfullmäktige § 104 den 11 juni 2020 
Kommunstyrelsen § 139 den 28 maj 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 107 den 14 maj 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 1 den 23 januari 2020 ”Beslut 
om remiss: Framtidens skola på Tjörn” 
Kommunstyrelsen, § 31 den 6 februari 2019 ”Detaljbudget 
Kommunstyrelsen 2019” 
Kommunstyrelsen, § 134 den 6 september 2018 ”Framtida 
skolstruktur”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-03 
Rapport Framtidens skola – västra navet, förslag 2021-02-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Remittera rapporten ”Framtidens skola – Västra navet” till samtliga 
nämnder och styrelser samt till samtliga partigrupper på Tjörn. 

2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast  
2021-03-26. 

3. Medborgardialog om den framtida skolstrukturen på Tjörn ska 
genomföras då detta beslut kommer påverka generationer av 
Tjörnbor.  

4. Workshops och dialoger med utbildningsanordnare och näringsliv 
om behovet av utbildningar efter grundskolan samt eftergymnasiala 
utbildningar ska genomföras. 

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta: 

1. att utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt 
Skärhamn) avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2021). 

2. att åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. 
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3. att beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av 
projektering av Bleketskolan som 4-9 nav. 

4. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny projekterings-, 
tids- och investeringsplan i och med att 4-9 nav västra Tjörn 
ska utvecklas på Bleketskolan. 

5. att lokaler för kultur, elevhälsa och idrott för föreningslivet ska 
koncentreras till de två 4-9 naven. 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att KSAU´s ordinarie 
ledamöter utgör politisk styrgrupp under arbetet med projektering 
av beslutade åtgärder gällande Framtidens skola. 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

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

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M). 

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

Björn Möllers (-) fd (M) förslag väljs. 

Skriftlig reservation 
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) reserverar sig enligt: 

”Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande: 

1.  Remittera rapporten ”Framtidens skola – Västra navet” till 
samtliga nämnder och styrelser samt till samtliga partigrupper på 
Tjörn. 

2.  Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast  
2021-03-26. 
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3. Medborgardialog om den framtida skolstrukturen på Tjörn ska 
genomföras då detta beslut kommer påverka generationer av 
Tjörnbor. 

4. Workshops och dialoger med utbildningsanordnare och 
näringsliv om behovet av utbildningar efter grundskolan samt 
eftergymnasiala utbildningar ska genomföras.  

Vi anser det anmärkningsvärt att man från socialdemokraterna, 
kristdemokraterna m.fl. inte vill ha den öppenhet och transparens 
som en remiss till de som berörs av beslutet innebär. De borde 
naturligtvis få ha synpunkter, oavsett om de är i linje med 
rapporten eller något annat. Vi finner det också anmärkningsvärt 
att man vill lyfta ansvaret för den framtida skolan från just barn- 
och utbildningsnämnden, trots att tydliga besked gavs om att 
detta strider mot regelverket.  

Speciellt anmärkningsvärt är detta i skenet av att man i denna 
rapport tydligt påpekar att det inte går att lösa en bra miljö för 
mellanstadiebarnen på Bleketskolan. Med anledning av det tycker 
vi att det är oansvarigt att utan att bemöta detta med ett ord 
ändock voterar igenom ett beslut. Det är inte att se till barnens 
bästa och ett tungt ansvar vilar på de som fattade detta beslut.  

Vi tycker också att det är olyckligt att man inte tar till vara de 
synpunkter som kan komma fram i en dialog med medborgarna, 
det kan med all säkerhet komma kloka synpunkter från både 
föräldrar och barn. Men kanske det är så att man inte vill ha dessa 
svar? 

Liberalerna & Moderaterna”
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§28 

Utredning av tillsättande av politiska styrgrupper 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Vid föregående sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott 
uppkom frågor kopplat till tillsättande av politiska styrgrupper och 
vilket mandat som krävs för att inrätta dessa. 

Kommunjurist Hans Blomqvist informerar om vilka 
förutsättningar som krävs. En förutsättning för att en styrgrupp 
ska kunna inrättas är att frågan faller inom den aktuella nämndens 
beslutanderätt och ansvarsområde. Därefter bör man ta ställning 
till om styrgruppen ska vara ett beslutande eller rådgivande 
organ.  
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§29 

Inriktningsbeslut för ny översiktsplan 

2020/243 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande inriktning för ny 
översiktsplan: 
 
1. Översiktsplanen ska visa på möjlighet till utbyggnad av bostäder, 

arbetsplatser, service och infrastruktur för en årligen ökande 
helårsbefolkning om ca 1 %. Högre och lägre scenarier ska 
utvärderas över tid. Dessutom ska befolkningsutvecklingen 
långsiktigt syfta till sänkt medelålder för kommunens helårsboende. 

2. Planering av tillkommande bostäder ska vara blandad karaktär och 
ta hänsyn till de grupper som har svårt att hitta lämplig bostad inom 
kommunen, och därmed stimulera ett effektivt nyttjande av 
befintligt småhusbestånd genom flyttkedjor. 

3. Detaljplanestyrd bebyggelseutveckling ska möjliggöras 
huvudsakligen inom och i direkt anslutning till serviceorter och 
verksamhetsområden. 

4. Omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till helårsboende ska 
främjas utifrån platsens lämplighet ur hållbarhetssynpunkt. 

5. Utomplans bebyggelseutveckling ska möjliggöras utifrån platsens 
lämplighet ur hållbarhetssynpunkt. 

6. Landsbygdsutveckling i områden utan anslutning till serviceort ska 
främjas till stöd för boende, verksamheter och livsmiljöer, samt med 
hänsyn till och stöd för Tjörns rika natur-, kultur- och 
landskapsvärden. 

 
Sammanfattning 
I egenskap av styrgrupp för kommunens arbete med ny översiktsplan 
behandlar kommunstyrelsens arbetsutskott frågan om inriktningsbeslut 
för det fortsatta arbetet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter diskussion inom arbetsutskottet enas man om följande förslag: 

1. Översiktsplanen ska visa på möjlighet till utbyggnad av bostäder, 
arbetsplatser, service och infrastruktur för en årligen ökande 
helårsbefolkning om ca 1 %. Högre och lägre scenarier ska 
utvärderas över tid. Dessutom ska befolkningsutvecklingen 
långsiktigt syfta till sänkt medelålder för kommunens helårsboende. 

2. Planering av tillkommande bostäder ska vara blandad karaktär och 
ta hänsyn till de grupper som har svårt att hitta lämplig bostad inom 
kommunen, och därmed stimulera ett effektivt nyttjande av 
befintligt småhusbestånd genom flyttkedjor. 

3. Detaljplanestyrd bebyggelseutveckling ska möjliggöras 
huvudsakligen inom och i direkt anslutning till serviceorter och 
verksamhetsområden. 

4. Omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till helårsboende ska 
främjas utifrån platsens lämplighet ur hållbarhetssynpunkt. 

5. Utomplans bebyggelseutveckling ska möjliggöras utifrån platsens 
lämplighet ur hållbarhetssynpunkt. 

6. Landsbygdsutveckling i områden utan anslutning till serviceort ska 
främjas till stöd för boende, verksamheter och livsmiljöer, samt med 
hänsyn till och stöd för Tjörns rika natur-, kultur- och 
landskapsvärden. 
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