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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
Magne Hallberg (KD), §§ 172 – 189 
Anette Johannessen (S), ersätter Magne Hallberg (KD) §§ 190 - 194 
Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (KD) 
 

Övriga närvarande Tanja Siladji Dahne (MP), §§ 172 – 187 
Rikard Larsson (S), §§ 172 - 191 
 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Mikael Wollbrant, mark- och exploateringsingenjör §§ 173-174 
Carolin Folkesson, tf planchef §§ 188-189 
Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt §§ 188-189 
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef §§ 174, 188-189  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
ändring: 
 
Utgår: 
 
- Begäran om starttillstånd för markåtgärd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att ärende 5 på dagordningen (Fasta 
arvoden för bolagsstyrelser 2023-03-01 - 2026-02-28) utökas till att även 
omfatta fast arvode för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska avslå Rosalie Sanyangs 
(S) förslag med hänvisning till att arvodesberedningen bör bereda 
frågan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 

Dom från mark- och miljööverdomstolen; 
fastighetsreglering berörande fastigheterna 
Klädesholmen 1:1, 1:107, 1:124 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet informeras om aktuell dom från mark- och 
miljööverdomstolen avseende fastighetsreglering berörande 
fastigheterna Klädesholmen 1:1, 1:107, 1:124 i Tjörns kommun. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 

Detaljplan Häggvall 3:43 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet informeras om pågående detaljplanearbete vid 
Häggvall 3:43. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att 
bygga bostäder i form av flerbostadshus, totalt cirka 30 bostäder. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 

Fasta arvoden för bolagsstyrelser 2023-03-01 - 2026-02-
28 

2022/167 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till fasta 
arvoden för bolagsstyrelser enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har vid sammanträde 2022-10-24 upprättat 
förslag till fasta arvoden för bolagsstyrelser inom Tjörns 
bolagskoncern för nästa mandatperiod. Förslaget innebär en 
revidering av det fasta arvodet för presidiet i Tjörns Bostads ABs 
styrelse, med en höjning om en procentenhet. I övrigt föreslås 
oförändrade arvodesnivåer. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2022-10-24, § 5 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Förslag till fasta arvoden för bolagsstyrelser 2023-03-01 - 2026-02-
28, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 

Revidering av arvodesbestämmelser för mandatperioden 
2023-2026 

2022/167 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att samtliga ledamöter och 
ersättare i Kommunfullmäktige ska erhålla mötesarvode enligt 
tabell i ”Arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026” 
bilaga 1, undantaget fullmäktiges presidium som har fast arvode. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-16, § 128 att fastställa 
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026. I samband 
med fullmäktiges behandling framkom ett tilläggsförslag om att 
fullmäktiges sammanträden skulle inkluderas i det fasta arvodet 
vid nivåer om 40 % eller högre. Av det skriftliga yrkandet som 
tillfogades protokollet framgår dock en felaktig hänvisning. 

Med anledning av ovanstående beslutade arvodesberedningen vid 
sammanträde 2022-10-24 att föreslå en revidering av 
arvodesbestämmelserna, för att tydliggöra att fullmäktiges 
sammanträdesarvoden ska inkluderas i det fasta arvodet vid 
nivåer om 40 % eller högre. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2022-10-24, § 7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Reviderade arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026, 
bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå att samtliga 
ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige ska erhålla mötesarvode 
enligt tabell i ”Arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026” 
bilaga 1, undantaget fullmäktiges presidium som har fast arvode.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 

Antagande av föreskrifter om avgifter för Tjörns 
kommuns verksamhet enligt miljöbalken (1998:808), 
strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer 

2022/295 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns 
verksamhet enligt miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen 
(2018:396) och lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer (bilaga 1). 

2. taxan som antogs 2019-12-12 2019/384 KF§310 upphör att 
gälla i och med att föreskrifterna i bilaga 1 träder i kraft. 

3. ovanstående beslutspunkter gäller omedelbart även om 
beslutet överklagas. 

Lagrum: 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 
§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. 10 kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396). 19 § 
lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

Sammanfattning 
På grund av förändringar i lagstiftningen samt förvaltningens 
ökade omkostnader föreligger ett behov att anta nya Föreskrifter 
om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt miljöbalken 
(1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. Anpassningar har gjorts mot att justera 
de fasta avgifterna så att de är mer likvärdiga inom STO-området. 
Dokumentet byter benämning från ”taxa” till ”föreskrifter”. Den 
tidigare taxebilagan har lyfts in i föreskriftsdokumentet. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-19, § 224 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Föreskrifter om avgifter för Tjörns kommuns verksamhet enligt 
miljöbalken (1998:808), strålskyddslagen (2018:396) och lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer (bilaga 1) 
Handläggningskostnad uträkning 2022 SKR 
Timavgiftsjämförelse 2022 
Taxa antagen i kommunfullmäktige 2019-12-12, § 310 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

Bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB 

2022/306 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Remittera de framtagna förslagen till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige samt bolagsstyrelserna. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast inför 
arbetsutskottets sammanträde i mars 2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställande av 
bolagsstruktur 2021-06-17, att uppdra kommunstyrelsen att göra 
en översyn om det finns skäl att ändra nuvarande ägardirektiv 
och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, 
Tjörns Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därefter genomfört en översyn 
av ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga bolag och 
upprättat förslag på nya. I sammanfattande drag syftar 
förändringarna främst till att aktualisera ägarens förväntningar på 
bolagen, skapa strukturer för en välfungerande bolagskoncern, 
samt möjliggöra för en aktiv ägarstyrning. 

Förslagen har remitterats till respektive bolag för inhämtande av 
synpunkter. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har vid 
styrelsemöte 2022-10-24 beslutat att ställa sig bakom förslaget till 
ny bolagsordning och ägardirektiv. 

Tidigare beslut 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-10-24, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-25 
Bolagsordning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, utkast 2022-11-10 
Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, utkast 2022-11-10 
Bolagsordning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, nu gällande 
Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, nu gällande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Remittera de framtagna förslagen till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige samt bolagsstyrelserna. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast inför 
arbetsutskottets sammanträde i mars 2023. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

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 Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Rosalie Sanyang (S). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 

Bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Bostads AB 

2022/308 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Remittera de framtagna förslagen till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige samt bolagsstyrelserna. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast inför 
arbetsutskottets sammanträde i mars 2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställande av 
bolagsstruktur 2021-06-17, att uppdra kommunstyrelsen att göra 
en översyn om det finns skäl att ändra nuvarande ägardirektiv 
och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, 
Tjörns Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därefter genomfört en översyn 
av ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga bolag och 
upprättat förslag på nya. I sammanfattande drag syftar 
förändringarna främst till att aktualisera ägarens förväntningar på 
bolagen, skapa strukturer för en välfungerande bolagskoncern, 
samt möjliggöra för en aktiv ägarstyrning. 

Förslagen har remitterats till respektive bolag för inhämtande av 
synpunkter. Tjörns Bostads AB har efter styrelsemöte 2022-10-12 
inkommit med synpunkter som närmare redovisas i 
tjänsteutlåtandets ärendebeskrivning. 

Tidigare beslut 
Tjörns Bostads AB 2022-10-12, § 67 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Bolagsordning Tjörns Bostads AB, utkast 2022-11-10 
Ägardirektiv Tjörns Bostads AB, utkast 2022-11-10 
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 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bolagsordning Tjörns Bostads AB, nu gällande 
Ägardirektiv Tjörns Bostads AB, nu gällande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Remittera de framtagna förslagen till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige samt bolagsstyrelserna. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast inför 
arbetsutskottets sammanträde i mars 2023. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

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 Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Rosalie Sanyang (S). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 

Bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Måltids AB 

2022/309 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Remittera de framtagna förslagen till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige samt bolagsstyrelserna. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast inför 
arbetsutskottets sammanträde i mars 2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställande av 
bolagsstruktur 2021-06-17, att uppdra kommunstyrelsen att göra 
en översyn om det finnes skäl att ändra nuvarande ägardirektiv 
och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, 
Tjörns Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därefter genomfört en översyn 
av ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga bolag och 
upprättat förslag på nya. I sammanfattande drag syftar 
förändringarna främst till att aktualisera ägarens förväntningar på 
bolagen, skapa strukturer för en välfungerande bolagskoncern, 
samt möjliggöra för en aktiv ägarstyrning. 

Förslagen har remitterats till respektive bolag för inhämtande av 
synpunkter. Tjörns Måltids AB har efter styrelsemöte 2022-10-10 
inkommit med synpunkter som närmare redovisas i 
tjänsteutlåtandets ärendebeskrivning. 

Tidigare beslut 
Tjörns Måltids AB 2022-10-10, § 43 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Bolagsordning Tjörns Måltids AB, utkast 2022-11-10 
Ägardirektiv Tjörns Måltids AB, utkast 2022-11-10 
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 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bolagsordning Tjörns Måltids AB, nu gällande 
Ägardirektiv Tjörns Måltids AB, nu gällande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Remittera de framtagna förslagen till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige samt bolagsstyrelserna. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast inför 
arbetsutskottets sammanträde i mars 2023. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

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 Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Rosalie Sanyang (S). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 

Bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB 

2022/310 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Remittera de framtagna förslagen till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige samt bolagsstyrelserna. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast inför 
arbetsutskottets sammanträde i mars 2023. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställande av 
bolagsstruktur 2021-06-17, att uppdra kommunstyrelsen att göra 
en översyn om det finns skäl att ändra nuvarande ägardirektiv 
och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, 
Tjörns Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därefter genomfört en översyn 
av ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga bolag och 
upprättat förslag på nya. I sammanfattande drag syftar 
förändringarna främst till att aktualisera ägarens förväntningar på 
bolagen, skapa strukturer för en välfungerande bolagskoncern, 
samt möjliggöra för en aktiv ägarstyrning. 

Förslagen har remitterats till respektive bolag för inhämtande av 
synpunkter. Tjörns Hamnar AB har vid styrelsemöte 2022-10-14 
konstaterat att man tagit del av remissen och anser att det finns 
flertalet oklarheter som måste klargöras innan bolaget kan ta 
ställning till förslag om ny bolagsordning och ägardirektiv. Efter 
sammanträdet har styrelsen inkommit med synpunkter via dess 
ordförande. 

Tidigare beslut 
Tjörns Hamnar AB 2022-10-14, § 66 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Bolagsordning Tjörns Hamnar AB, utkast 2022-11-10 
Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB, utkast 2022-11-10 
Bolagsordning Tjörns Hamnar AB, nu gällande 
Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB, nu gällande 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Remittera de framtagna förslagen till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige samt bolagsstyrelserna. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast inför 
arbetsutskottets sammanträde i mars 2023. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

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 Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Rosalie Sanyang (S). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 

Antagande av nytt Reglemente för krisledningsnämnden 
samt följdändring av Reglemente för kommunstyrelsen 

2022/305 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta nytt reglemente för krisledningsnämnden, enligt förslag 
daterat den 4 november 2022. 

2. Fastställa ändrat reglemente för kommunstyrelsen enligt 
förslag daterat den 9 november 2022. 

3. Besluten i punkterna 1-2 träder i kraft den 1 januari 2023 då nu 
gällande reglemente för krisledningsnämnden upphör att 
gälla. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört en översyn av bestämmelserna 
rörande krisledningsnämnden. Den främsta ändringen är att det 
förtydligas att det är kommunstyrelsens ledamöter som ska utgöra 
krisledningsnämnd. Därutöver har förtydligande lagts till 
angående mandattid och att utskott eller offentliga sammanträden 
inte är tillåtet. Ändringar och nya reglementet föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Reglemente för krisledningsnämnden, förslag 2022-11-04 
Reglemente för krisledningsnämnden, nu gällande 
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2022-11-09 
Markerade ändringar, paragraf 15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2022 

2022/302 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 
per 31 augusti 2022 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt 
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2022. Förbundets resultat 
för perioden januari-augusti 2022 är negativt och uppgår till -4 029 
tkr. Förbundets prognostiserade balanskravsresultat för året 
uppgår till -4 200 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i 
delårsrapporten inte är förenligt med de verksamhetsmässiga mål 
som direktionen har beslutat om. De finansiella målen som 
formulerats av direktionen bedöms komma att uppfyllas till 
endast 50 procent samt att verksamhetsmålen endast kommer 
uppfyllas delvis. Det grundläggande kravet att förbundet ska 
uppfylla det budgeterade resultatet beräknas inte komma att 
uppnås utan vara negativt.   

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven enligt 
den kommunala bokförings- och redovisningslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 2022 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport 220831 
Granskningsrapport delårsrapport per 20220831, KPMG  
Protokoll från Direktionen 2022-11-02, § 77 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184 

Avskaffande av Rådet för hälsa och social hållbarhet 
samt överlämnande av uppgifter till, och utformning av, 
Kommunens politiska referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete 

2022/293 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att:  

1. Rådet för hälsa och social hållbarhet avskaffas från och med 
2023-01-01. Vid samma tidpunkt upphör rådets reglemente 
att gälla.   

2. Kommunens politiska referensgrupp kopplat till hållbarhet 
och förebyggande arbete övertar rådets uppgifter från och 
med 2023-01-01.  

3. Representanter från Västra Götalandsregionen ska ingå i 
referensgruppen vid de tillfällen den gemensamt 
finansierade verksamhetsplanen för folkhälsa och social 
hållbarhet ska beslutas och slutredovisas.   

Sammanfattning 
För att inte skapa parallella spår föreslås att Rådet för hälsa och 
social hållbarhet ska upphöra och att den nya referensgruppen för 
hållbarhet och förebyggande arbete som ska träda i kraft 2023-01-
01 enligt beslut 2022-05-19 i Kommunfullmäktige övertar rådets 
uppgifter.  

Tidigare beslut 
Rådet för hälsa och social hållbarhet 2022-11-09, § 28 
Kommunfullmäktige 2022-05-19, § 184 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-31 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 
Tjörns kommun för perioden 2021-2024 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mailkonversation med ansvarig tjänsteperson HSNV 
Reglemente för rådet för hälsa och social hållbarhet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg 2022 

2022/304 

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

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 3 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 4 ej verkställda beslut att rapportera gällande 
särskilt boende för äldre enligt 5 kap. 5 eller 7 §§ SoL. 

Kommunen hade 1 ej verkställt beslut att rapportera gällande 
beviljad bostad med särskild service enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Fördelning av kön: 4 kvinnor och 1 man. 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2022-10-26, § 178 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-10-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186 

Månadsuppföljning oktober 2022 

2022/121 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
notera informationen. 

Sammanfattning 
Månadsuppföljningen per oktober månad visar på ett resultat för 
kommunen på +116,6 mkr och periodens budget är +11,1 mkr. 
Kommunens prognostiserade helårsresultat är +107,0 mkr.  

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv 
budgetavvikelse på +14,7 mkr exklusive nämnd. Nämnden 
redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på +0,3 mkr. 
Kommunstyrelsens helårsprognos beräknas till +12,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Månadsuppföljning januari – oktober 2022 
Uppföljning kommunstyrelsen oktober 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187 

Antagande av riktlinje för utövande av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt 
genomförandeplan 2023 

2022/128 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Anta riktlinje för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

2. Fastställa genomförandeplan för 2023. 

Sammanfattning 
En riktlinje har upprättats för att klargöra vad kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt innebär, vad den inriktas mot, vilken information 
som behövs och hur den praktiskt ska genomföras.  

Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska 
övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs 
och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument samt att 
beslut, lagar och förordningar efterlevs. 

Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen årligen fastställa en konkret 
plan över hur uppsiktsplikten ska genomföras under 
nästkommande år, se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Riktlinje för utövande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188 

Beslut om samråd för översiktsplan för Tjörns kommun 

2022/322 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att låta förslaget till ny översiktsplan för Tjörns kommun 
gå ut på samråd enligt plan- och bygglagen 3 kap 8-9a §§.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att låta 
avsnitten om enskilt huvudmannaskap (s. 32) utgå från 
samrådshandlingen. 

Sammanfattning 
Planavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för 
Tjörns kommun i samverkan med berörda tjänstepersoner på 
andra avdelningar och förvaltningar. Kommunstyrelsen beslutar 
att låta förslaget till översiktsplan gå ut på samråd enligt plan- och 
bygglagen.  

Förslaget till ny översiktsplan tar avstamp i Tjörns kommuns 
vision Möjligheternas ö hela året och för hela livet; Tjörn 2035 är 
en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, 
småskalighet och närhet är kommunens kännetecken. Havet, det 
öppna landskapet och kulturen är kommunens unika värden. 
Översiktsplanen tar höjd för 20 000 invånare senast år 2050. 

Under samrådet kommer översiktsplanen kunna läsas både som 
en vanlig rapport och i ett digitalt format på kommunens 
webbsida. Det kommer att finnas interaktiva kartor där man kan 
klicka på kartan för att se kommunens ställningstaganden om 
specifika platser. 

Tidigare beslut 
2019 gav kommunfullmäktige samhällsbyggnadsnämnden i 
uppgift att ta fram en ny översiktsplan för Tjörns kommun.  
 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust 
kommuner har varit utställt för granskning under september-
oktober 2022.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Möjligheternas översiktsplan, Tjörns kommun, samrådshandling 
november 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med ändringen att låta avsnitten om enskilt 
huvudmannaskap (s. 32) utgå från samrådshandlingen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189 

Beslut om samråd för Bostadsförsörjningsprogrammet 
för Tjörns kommun 2022-2026 

2022/323 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 
att bearbeta och harmonisera programmet med den av 
kommunstyrelsen antagna riktlinjen för styrdokument. 
 
Sammanfattning 
Alla ska ha förutsättningar att leva i goda bostäder, och 
kommunen har ansvar att lämpliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. För att främja 
detta ska kommunen ta fram riktlinjer för planeringen av 
bostadsförsörjningen i kommunen (lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar). Bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet är ett angeläget allmänt intresse.  

Bostadsförsörjningsprogrammet har tagits fram parallellt med en 
ny översiktsplan under perioden 2021–2023 av planavdelningen. 
Tidigt under processen hölls ett inledande möte med 
Länsstyrelsen. Internt har programmet diskuterats och förankrats 
med socialförvaltningen, fastighetsavdelningen och kommunens 
fastighetsbolag Tjörns bostads AB. Kommunen hade även en tidig 
avstämning med Göteborgsregionen angående befolkningstillväxt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-03 
Bostadsförsörjningsprogram Tjörns kommun 2022–2026 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
för att bearbeta och harmonisera programmet med den av 
kommunstyrelsen antagna riktlinjen för styrdokument. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190 

Investeringsuppföljning oktober 2022 

2022/122 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Investeringsbudget för 2022 är 130,7 mkr. Upparbetat till och med 
oktober är 41,6 mkr. Helårsprognosen för 2022 är 73,6 mkr. 
Budgetavvikelsen prognostiseras till +57,1 mkr. 
Avgiftsfinansierade investeringar avviker med +13,5 mkr mot 
budget och skattefinansierade investeringar avviker med +43,6 
mkr mot budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-09 
Investeringsuppföljning januari-oktober 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191 

Samrådsyttrande avseende ändring av detaljplan för del 
av Aröd 1:241, m.fl. 

2022/297 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig i enlighet 
med förvaltningens förslag till samrådsyttrande i tjänsteutlåtande 
2022-11-07 med tillägg att man inom processen bör utreda 
möjligheterna att utöka planbestämmelsen Handel (H) inom det 
område som omfattas av planändringen. 

Sammanfattning 
Avsikten med ändringen är att anpassa detaljplan för del av Aröd 
1:241 med flera till nya förhållanden genom att möjliggöra 
etablering av olika verksamheter i området.  

Området planerades som industriområde med specificering 
byggvaruhandel. Verksamheten har med åren minskat till ytan 
samtidigt som behov av mark för andra verksamheter har 
uppstått. Översiktsplanen beskriver kommunens avsikt att verka 
för nyetablering av lokala mindre verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-07 
Missiv med tillhörande detaljplanehandlingar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag med tillägg att man inom processen bör utreda möjligheterna att 
utöka planbestämmelsen Handel (H) inom det område som omfattas av 
planändringen. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 

Beslut om remiss: Laddplan 2023-2026 i Tjörns kommun 

2022/296 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

1. Remittera ärendet till samtliga nämnder och styrelser. 

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast  
31 januari 2023.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har inom ramen för Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om, antagit ett klimatlöfte om att under 2022 ta fram en laddplan 
för kommunen. Laddplanen fastställer prioriteringar och ansvar för 
genomförande för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
utbyggnad av laddinfrastruktur.   

Syftet med laddplanen är att främja hållbara resor i kommunen samt att 
undanröja hinder för människor att äga elbil. För personbilsägare är 
den enskilt viktigaste åtgärden att kunna ladda sitt fordon vid bostaden 
(så kallad hemmaladdning). Därför är möjlighet till laddning vid 
bostaden planens prioritet.  Planen har en tydlig uppdelning mellan 
vad kommunen behöver göra för att uppfylla nu gällande lagkrav och 
den förhöjda ambitionsnivån för prioritering av laddning vid framför 
allt boendeparkeringar.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Laddplan 2023-2026 Remissutgåva 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser, samt kommunens klimat- och 
energirådgivare. 

30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 

Kommundirektör 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att ingen information delges 
på dagens sammanträde. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-11-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar inkomna meddelanden. 
 
Inkomna meddelanden per 2022-11-10 
Socialnämnden 2022-10-26, § 171 - Samverkansavtal familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter i VGR 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-07, § 101 - Övrig information, 
Ägandet av Tjörns ishall ses över 

Västra Götalandsregionens regionfullmäktige - Sammanträdestider för 
regionfullmäktige resterande del av 2022 och 2023 

Göteborgsregionens kommunalförbund - Information - Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och Färdplan Nära vård 

Information från VästKom 2022-11-04 
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