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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
George Strömbom (C), ersätter Lars Carlsson (M) §§ 114-118 
Lars Carlsson (M), §§ 118-139 
Magne Hallberg (KD) 
Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (-) fd (M) 

 
Övriga närvarande Tanja Siladji Dahne (MP) 

Anette Johannessen (S) 
Rikard Larsson (S) 
Bengt-Arne Andersson (M)  § 116 
Gun Alexandersson Malm (L) § 116 
Benita Nilsson (L)  § 116 
Maud Hultberg (S)  § 116 
Susanne Landgren (M)  § 116 
Thord Jansson (SD)  § 116 
Frank Holvik (C)  § 116 
Gunnemar Olsson (L)  § 116 
Gert Kjellberg (TP)  § 116 
 
Evike Sandor, tf kommunchef 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Henrik Svedberg, förbundschef  § 115 
Ann-Katrin Österman, biträdande förbundschef § 115 
Eva Hammar, integrationsvägledare  § 116 
Bertil Oresten, lokalsamordnare  § 116 
Anders Larsson, projekt- och byggledare § 116 
Annica Skog, tf förvaltningschef  § 116 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef § 116 
Eva-Karin Olsson, kommunikationschef § 116 
Carolina Färdigh, ekonomichef  § 116 
Marie Simonsson, verksamhetskoordinator § 116 
Dan Christoffersson, verksamhetskoordinator § 116 
Solbritt Törnqvist, VD   § 116
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
tillägg: 
 
- Initiativ till fortsatt kommunalt engagemang kring färjetrafiken 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att följande 
ärende ska läggas till på dagordningen: 

- Initiativ till fortsatt kommunalt engagemang kring färjetrafiken 

George Strömbom (C) föreslår att arbetsutskottet ska avslå Magne 
Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och George Strömboms (C) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska tas upp på dagordningen. 

Nej-röst för att ärendet inte ska tas upp på dagordningen. 

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

2 Nej-röster, Martin Johansen (L), George Strömbom (C) 

Magne Hallbergs (KD) och Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 

Samråd om budget 2022-2023 för Samordningsförbundet 
Älv & Kust 

2021/96 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust har tillställt medlemskommunerna 
en skrivelse om samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1 210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Dess styrelse har vid 
sammanträde 2021-02-26 beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att 
arbeta för utökade medel till finansiell samordning. 

Samordningsförbundets förbundschef Henrik Svedberg och biträdande 
förbundschef Ann-Katrin Österman närvarar på arbetsutskottets 
sammanträde och informerar om förbundets organisation och arbete, 
samt hur utökade medel ska kunna användas. 

Kommunerna ska vid ett senare tillfälle formellt behandla ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 

Lokalförsörjning inkl skolstruktur i Tjörns kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet tar del av presentation av de fem förslagen till framtida 
skolstruktur, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-03-11 samt 
2021-04-08. Även ett sjätte förslag presenteras, som omfattar 
lokalförsörjningsplan för hela kommunkoncernen. 

Arbetsutskottet ska senare vid det aktuella mötet även behandla frågan 
om att remittera ut de presenterade förslagen till nämnder och bolag. 
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 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 

Kommunchefen informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
T.f. kommunchef Evike Sandor informerar arbetsutskottet om aktuella 
frågor, idag bland annat om: 

- Covid-19 och dess påverkan på verksamheterna, där det är relativt 
lugnt läge 

- Jennie Tjulander tillträder som t.f. mark- och exploateringschef 

Avdelningschef Magdalena Patriksson informerar arbetsutskottet om 
den fortsatta processen kopplat till kommunens intresseanmälan för 
inträde i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
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 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 

Antagande av budget 2022 och preliminär budget 2023-
2024 samt antagande av investeringsbudget 2022 samt 
plan 2023-2026 

2021/131 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
budget för nästkommande år ska behandlas på kommande 
sammanträde för kommunstyrelsen och fullmäktige. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet ska som första instans hantera frågan om budget 2022 
och preliminär budget 2023-2024 samt antagande av investeringsbudget 
2022 samt plan 2023-2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att budget för 
nästkommande år skjuts till oktober. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att budget 
för nästkommande år ska behandlas på kommande sammanträde för 
kommunstyrelsen och fullmäktige. 

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. 

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

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

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 

Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2021 

2021/130 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns delårsresultat till och med april 2021 uppgår till 
+31,0 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för 
samma period som uppgår till +3,9 mkr. Resultatet motsvarande 
period föregående år uppgick till +11,3 mkr. 

Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om +29,9 mkr 
mot budgeterat helårsresultat om +5,3 mkr vilket innebär en 
prognostiserad positiv avvikelse på +24,6 mkr. Prognosen för 
helåret är osäker till följd av den rådande situationen med 
pandemin då framför allt skatteintäkterna är svåra att förutse. 

Totalt är det 88 prioriterade mål som beslutats av nämnderna för 
2021. Av dessa är 4,5 % "i hög grad" eller "helt uppfyllda", 75 % är 
"delvis uppfyllda" och 12,5 % är "Ej uppfyllda". 8 % av målen har 
vid delåret lämnats utan bedömning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Delårsbokslut april 2021 för Tjörns kommun 
 

8



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns 
kommun 

2021/163 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta taxa för rengöring och brandskyddskontroll i Tjörns 
kommun från 2021-09-01, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund får årligen besluta 
att justera taxan med Sotningsindex som förhandlas fram av de 
centrala parterna SKR och Skorstensfejarmästarnas 
riksförbund. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har vid 
direktionsmöte 2021-05-10 beslutat att föreslå Tjörns kommun att 
anta en ny taxa för rengöring och brandskyddskontroll från 2020-
09-01, samt att förbundet årligen får besluta att indexjustera taxan 
i enlighet med Sotningsindex. 

Den huvudsakliga anledningen till den nya taxan är att förbundet 
gjort en ny upphandling av entreprenör för att utföra sotning och 
brandskyddskontroll. Uppgifterna som ska utföras är reglerade i 
Lag om skydd mot olyckor. 

Tidigare beslut 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-05-10, 
§ 48 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll fr o m  2021-09-01 
Tjörns kommun, bilaga 1 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 

Utökat verksamhetsområde för allmän va-anläggning 
avseende vattenförsörjning och spillvattenavlopp på 
Klädesholmen och Koholmen 

2021/140 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta utökat 
verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
på Klädesholmen och Koholmen enligt karta över 
verksamhetsområde (bilaga 1) och förteckning av omfattade 
fastigheter (bilaga 2). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare inrättat 
verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
på Klädesholmen och Koholmen.  

De flesta bostadsfastigheter på holmarna omfattas av 
verksamhetsområdet. Det finns emellertid fastigheter som tidigare 
använts för magasinsändamål, och som nu byggts om för 
bostadsändamål, som ligger utanför.  

Det bedöms finnas en skyldighet för kommunen att tillgodose 
behovet av vattenförsörjning och spillvattenavlopp även för dessa 
fastigheter. Förvaltningen föreslår därför att de aktuella 
fastigheterna införlivas i verksamhetsområdet.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-21, § 111 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Karta över verksamhetsområde, bilaga 1 
Förteckning av omfattade fastigheter, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova 
Miljö AB 

2021/97 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förslag till nya ägardirektiv för Renova 
AB och Renova Miljö AB enligt ärendets bilaga 2 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Göteborgs Stadshus AB har tagit fram nya ägardirektiv för 
Renova AB och Renova Miljö AB. Tjörns kommun är delägare i 
Renova AB och Renova Miljö AB. De nya ägardirektiven har 
anpassats till ny lagstiftning och ger delägarkommunerna större 
insyn i bolagens verksamhet. Mot den bakgrunden föreslås att 
kommunen godtar ändringarna. En förutsättning för att 
ägardirektiven ska antas är att kommunfullmäktige i samtliga 
delägarkommuner fattar beslut om att anta de nya ägardirektiven. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-14 
Reviderade ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB, 
Beslutsunderlag Styrelsen 2021-03-22 Diarienummer 0023/21 
Ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst 

2021/109 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2020 
2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2020 med 
tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett 
kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. Förbundet redovisar ett resultat om 3,5 mkr 
att jämföra med ett nollresultat. Tolkförmedling väst har under 
året utfört 316 000 uppdrag vilket är  
24 000 uppdrag färre än budgeterat.  

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-30 
Årsredovisning 2020 
Revisionsberättelse 2020 
Bilaga till revisionsberättelse PwC 
Internkontrollrapport 
Protokollsutdrag § 431/2021-03-26  
Förbundsordning 2021-01-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 124 

Hantering av budgetunderskott 2020 för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 

2021/152 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att tillskjuta 4 098 tkr till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbud för att täcka underskott 2020. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har fattat beslut om att 
hemställa hos medlemskommunerna att täcka underskottet om 
10 489 tkr för 2020 till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
med beslutad fördelning enligt §14 i Förbundsordningen.  

Fördelningen motsvarar i kronor:  

Lilla Edet 3 146 tkr  
Stenungsund 3 245 tkr  
Tjörn 4 098 tkr  

Underskottet för år 2020 är 10 489 tkr. Underskottet beror till 
största delen på att personalkostnaderna överskridit budget.  

I bokslutet 2020 för Tjörns kommun gjordes en uppbokning om 
4 098 tkr för SBRF:s underskott. Tjörns kommuns resultat för år 
2021 kommer därmed inte att belastas.  

Tidigare beslut 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-04-20, § 43 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125 

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

2021/44 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
till förvaltningen för att klargöra var kostnaderna ska ligga samt 
vem som slutligt tar ställning till om det ska uppföras. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
langebockar med följande yrkande:  

• Att Tjörns kommun ska uppföra en eller flera torrfiskställningar 
som minnesmonument så att man inte ska glömma bort Tjörns 
viktiga historia och all den aktivitet som funnits på våra 
fiskeområden runt vår vackra ö.  

• Att Tjörns kommun skall medverka till att dem lokala 
kulturhistoriska miljö tas tillvara och förstärks. 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som 
ställer sig positiv till motionen och nämnden vill att kultur- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjliga 
samarbeten kring ett gemensamt koncept för att uppföra 
langebockar i ett pedagogiskt och historiskt syfte.  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom remissvaret från kultur- och 
fritidsnämnden. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 57 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 49 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Motion 2021-02-18 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen daterat 
2021-03-29 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet 
till förvaltningen för att klargöra var kostnaderna ska ligga samt vem 
som slutligt tar ställning till om det ska uppföras. 
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§ 126 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) 
angående fritidskort för skolungdomar 

2018/37 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionens del avseende utredningar är besvarad. 

2. Motionens del kopplat till införande avslås. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har väckt en motion angående 
fritidskort för skolungdomar med följande förslag: 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
skolungdomar mellan 13-19 år. 

- Att Tjörns kommun utreder kostnaderna och därefter erbjuder 
starkt subventionerade eller, helt gratis fritidskort till våra 
högstadie- och gymnasieungdomar. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Med hänvisning till att förvaltningen utrett kostnaderna i enlighet 
med motionens yrkande, samt att det ej finns 
budgetförutsättningar för ett införande 2021, föreslås motionens 
första att-sats vara besvarad och sista att-satsen avslås. 
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Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom 
ramen för den aktuella budgetprocessen för 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15, § 278 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 163 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 45 
Kommunfullmäktige 2018-01-15, § 23 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Beräkningar fritidskort 
Motion 2018-01-18 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 127 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fritidskort för 
ungdomar 

2019/360 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till att förslaget ej kan finansieras inom befintliga 
budgetramar. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har väckt en motion om fritidskort för skolbarn 
och ungdomar med förslaget att kommunfullmäktige ska besluta 
att skolbarn/ungdomars fritidskort ska vara giltigt även på loven. 

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunkansliet har tidigare 
belyst frågan och redogjort för de ekonomiska konsekvenserna av 
att införa fria fritidskort. För det aktuella ärendet finns möjlighet 
att för åldersgruppen 7-19 år köpa in kortet ”Fritid 
jul/sommarlov” som är giltigt dygnet runt under jul- och 
sommarlov till en kostnad om 1 542 636 kronor. Om man istället 
avser införa fria fritidskort för åldersgruppen 13-19 år motsvarar 
det en kostnad om 818 622 kronor. Samtliga kostnader avser 2020 
års prislista. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av ungdomskort, bland annat under förutsättning att 
det bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns 
utrymme inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras 
respektive ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen 
saknar möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 

Med hänvisning till att det saknas möjligheter till finansiering 
inom befintliga ramar föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
Om man ändock har för avsikt att driva frågan bör det ske inom 
ramen för den aktuella budgetprocessen för 2022. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 279 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 164 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 46 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 270 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Kostnadsberäkningar fritidskort 
Motion 2019-10-23 
Tjänsteutlåtande 2020-11-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-04  
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 

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

20



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om att främja 
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn 

2019/361 

Beslut 
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har inkommit med en motion om att främja 
återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn.  

Motionen innebär att ett ”Returvaruhus” inrättas i Tjörns 
kommuns regi. Syftet är att främja återbruk genom ett ställe där 
både inlämning av funktionsdugliga begagnade saker kan lämnas 
och införskaffas. I motionen föreslås att ett sådant returvaruhus 
skulle vara ett komplement till befintlig återvinningscentral.  

Tjörns Bostads AB, samhällsbyggnadsnämnden samt 
socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Samtliga är positiva till 
motionens syfte men anser sig inte kunna bedriva denna form av 
verksamhet under nuvarande förutsättningar. Samtidigt planeras 
privata initiativ med liknande syfte och innehåll. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-04-28 § 92  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25 § 37 
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 50 
Socialnämndens beslut 2020-09-23 § 195 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10 § 177 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 267 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Motion 2019-11-01 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-03-26 
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Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2020-10-12 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2020-08-28 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§ 129 

Svar på motion från Christy Whiddon (S) om 
förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor 

2021/45 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. punkt ett i motionen anses besvarad 

2. punkt två i motionen bifalls utifrån förvaltningens förslag att driva 
frågan om gemensam kampanj genom det hälsofrämjande nätverket 
med representanter från SIMBA kommunerna, hälso- och 
sjukvården samt Samordningsförbundet Älv- och Kust. Detta 
förutsätter att medel för genomförande av kampanjen avsätts i 
folkhälsobudgeten för 2022 och lokalt i Tjörns kommun ska vi 
tydligt informera om hur man som enskild kommuninvånare på 
Tjörn kan få stöd och hjälp av olika instanser med att förbättra sin 
hälsa på olika sätt. 

3. en återkoppling/uppföljning av gemensam kampanj sker i samband 
med årsredovisning folkhälsa 2022.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Christy 
Whiddon (S) om förebyggande utbildning för hela samhället om 
ohälsosamma levnadsvanor, med följande yrkande, efter tillägg 
från Rosalie Sanyang (S): 

1 Tjörns kommun ska jobba mot riktlinjernas mål att minska 
ohälsosamma levnadsvanor med fokus på barn och unga genom att 
ha dedikerad utbildning av barnen runt ohälsosamma levnadsvanor 
(rökning, alkoholintag, motion och att äta hälsosamma mat) så att 
vid slutet av grundskolan vet varje barn följande: 
a Hälsorisker med rökning och hur man hittar hjälp för att sluta 
b Vad det betyder att äta hälsosamt (frukt- och 

grönsakskonsumtion) 
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c Vad är riskkonsumtions nivå av alkohol? Vad finns för hjälp för 
att minska? 

d Betydelsen av fysisk aktivitet för bättre hälsa 
2 Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförande av 

informations- och utbildningskampanj för att höja 
kommuninvånarnas kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor 
enligt punkterna ovan, samt vart man vänder sig för att söka stöd 
och hjälp. 

Motionen har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden 
avseende punkt ett och nämnden yttrar att förvaltningens 
verksamheter redan har detta uppdrag genom de styrdokument 
man har att följa och bedömer punkt ett i motionen som besvarad.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att punkt två i motionen 
bifalls utifrån förslaget att driva frågan om gemensam kampanj 
genom det hälsofrämjande nätverket med representanter från 
SIMBA kommunerna, hälso- och sjukvården samt 
Samordningsförbundet Älv- och Kust där en gemensam kampanj 
skulle få störs effekt.  

Detta förutsätter att medel för genomförande av kampanjen 
avsätts i folkhälsobudgeten för 2022.  

 
Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 57 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 48 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Motion 2021-02-18 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-19 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg till andra att-
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satsen: ”Lokalt i Tjörns kommun ska vi tydligt informera om hur man 
som enskild kommuninvånare på Tjörn kan få stöd och hjälp av olika 
instanser med att förbättra sin hälsa på olika sätt.” 
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§ 130 

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

2021/62 

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

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

• ”att berörda nämnder utreder förutsättningar för att införskaffa en 
förskolebuss 

• att berörda nämnder utreder förutsättningarna att samverka med 
friluftsfrämjandet eller andra verksamheter att införskaffa en 
förskolebuss”  

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2021-04-29 
behandlat ärendet och hänvisar i sitt svar till pågående 
skolutredning gällande hur Tjörns kommun på ett långsiktigt sätt 
kan tillgodose behovet av förskoleplatser. Det noteras även att 
kommunen redan har ett avtal där både förskola och skola kan 
hyra bussar för utflykter eller studieresor. 

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens svar föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 58 
Kommunfullmäktige 2021-03-15, § 71 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-05 
Motion 2021-03-04 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen  
 

26



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 131 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om gratis mensskydd 

2021/61 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Frågan om gratis menstruationsskydd bör vara en nationell 
fråga men eftersom den inte i dagsläget hanteras nationellt 
ställer sig Tjörns kommun positiv till mensskydd för barn och 
unga. Det är positivt att kommunen fortsätter utreda dessa 
möjligheter då förslaget ligger i linje med kommunens 
beslutade budget.  

2. Kommunstyrelsen ska stå för de relaterade kostnaderna. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet har 
inkommit med en motion där de yrkar att: 

1 Kommunfullmäktige beslutar om gratis mensskydd till alla som 
menstruerar på kommunens skolor, där kostnaderna läggs centralt. 

2 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnader för att 
införa kostnadsfria mensskydd på kommunens egna arbetsplatser. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som i 
sitt beslut skriver att det är rimligt att Tjörns kommun ställer sig 
positiva till gratis mensskydd för barn och unga. Nämnden ser det 
som positivt att kommunen fortsätter utreda dessa möjligheter då 
förslaget ligger i linje med kommunens beslutade budget. 

Kommunstyrelsen har inga budgetmedel avsatta för gratis 
mensskydd till barn och unga. Om barn- och utbildningsnämnden 
önskar genomföra förslaget får barn- och utbildningsnämnden 
göra en omfördelning inom befintlig ram. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en första grov 
uppskattning för kostnaderna att införa kostnadsfria mensskydd 
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på kommunens egna arbetsplatser och uppskattar 
engångskostnaden till ca 80 000 kronor samt en årlig 
förbrukningskostnad på ca 36 000 kronor.  

Utifrån ovanstående anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29, § 56 
Kommunfullmäktige 2021-03-25, § 73 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-28 
Motion 2021-03-08 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-28 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla barn- och 
utbildningsnämndens förslag, samt att kommunstyrelsen ska stå för 
kostnaderna. 

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. 

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

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

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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§ 132 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
handlingsplan för elförsörjning 

2021/127 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
handlingsplan för elförsörjning, med följande yrkande: 

- att kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur elförsörjningen kan 
tryggas och kapaciteten utökas i Tjörns kommuns verksamheter. 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med nätägaren i 
syfte att stärka elförsörjningen och kapaciteten i kommunen som 
helhet. 

Förvaltningen noterar att elnätet och den allmänna elförsörjning ej 
är en fråga som faller inom Tjörns kommuns ansvarsområde då en 
annan aktör är ägare av elnätet. Motionen får därmed bedömas 
inom ramen för vad kommunen har möjlighet att göra för att 
trygga och utöka kapaciteten, ex genom solceller. 

Kommunfullmäktige har 2021-02-25, § 43 behandlat en motion om 
solceller på offentliga byggnader, där man beslutade att motionen 
är besvarad med hänvisning till att det i dagsläget ingår solceller 
vid upphandling av offentliga byggnader om förutsättningarna 
för solceller bedöms vara gynnsamma. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 samt 
kommunens åtaganden i ”Kommunernas klimatlöften” föreslår 
förvaltningen att motionen avslås. Mer utförlig motivering anges 
under ärendebeskrivningen. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-04-22, § 100 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-05 
Motion 2021-04-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 133 

Kommunstyrelsens delårsbokslut per april 2021 

2021/132 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar sammantaget för perioden januari - 
april en positiv avvikelse gentemot budget på +1,9 mkr.  

Kommunkansliets avdelningar redovisar en positiv 
budgetavvikelse på +1,2 mkr. Kommunledningskontoret står för 
den största positiva budgetavvikelse om +0,8 mkr till följd av 
vakant tjänst samt bidrag som ännu inte nyttjats fullt ut.  

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för helåret är en 
negativ budgetavvikelse på -1,5 mkr. Kommunkansliets 
avdelningar, kommungemensamma kostnader och 
oförutsett/Projekt och utveckling prognostiserar en budget i 
balans.  

Helårsprognos för köp av räddningstjänst SBRF beräknas bli -1,5 
mkr.  

De flesta av de prioriterade målen för 2021 bedöms per 2021-04-30 
som delvis, i högsta grad eller helt uppfyllda. Fyra prioriterade 
mål bedöms som ej uppfyllda, nämligen målen 

• Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, 
exploatering och försäljning av mark 

• Framtidens skola – projektering och genomförande 
• Förbättrad styrning och ledning av kommunens hållbarhetsarbete 
• Förbättra modell och rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Verksamheterna har också fått ange hur prognosen för 
måluppfyllelse ser ut för helåret. Utifrån prognos kommer endast 
ett av målen inte vara uppfyllda vid årsskiftet, nämligen målet 
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"Översyn och förbättring av process för markköp, detaljplaner, 
exploatering och försäljning av mark".  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Delårsrapport april 2021 - Kommunstyrelsen 
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§ 134 

Igångsättningsbeslut för Dataskydds- och 
informationssäkerhetspolicy 

2021/141 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att bevilja igångsättning av framtagande av en 
Dataskydds- och informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Det föreligger ett behov av att göra en översyn av kommunens 
regelverk för informationssäkerhet samt i detta inkludera 
möjligheter för en effektiv styrning av dataskyddsarbetet. Därför 
föreslås en ny kombinerad dataskydds- och 
informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun. 

Enligt Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun krävs att nya 
styrdokument först beviljas ett igångsättningsbeslut från den 
instans som sedan ska fatta beslut om styrdokumentets 
antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2012-05-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 135 

Återremitterat ärende: Svar på revisionsrapport - 
Granskning av förebyggande insatser för barn och 
ungdomar 

2021/80 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1 Ställa sig bakom de föreslagna rekommendationerna som viktiga 
punkter för nämnderna och kommunstyrelsen att arbeta vidare med 
och i övrigt hänvisas till ärendebeskrivning i upprättat 
tjänsteutlåtande.  

2 Avvakta resultatet från uppdraget ”Förbättrad samordning, 
styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete” för att 
besluta om det krävs ytterligare åtgärder för att uppfylla 
rekommendationerna.  

Sammanfattning 
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska kommunens rutiner kring förebyggande 
insatser för barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.  

Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har 
fungerande rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga.  

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är 
att de granskade nämnderna i huvudsak har fungerande rutiner 
kring förebyggande insatser för barn och unga. Revisorerna 
rekommenderar nämnderna och kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra styrningen av de förebyggande insatserna  
• Genomföra kommunövergripande behovsanalys. 
• Följa upp och utvärdera insatsernas resultat 

Förvaltningen ställer sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna i den bemärkelsen att man anser att det är 
delar som behöver utvecklas och förbättras. Att det, som 
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revisionsrapporten menar, inte genomförs någon systematisk 
uppföljning alls är dock helt felaktigt. 

Förvaltningen menar också att revisionsrapporten kunde vara 
bättre underbyggd för de slutsatser den drar. Rapporten bygger 
endast på två intervjupersoner och granskning av dokument. En 
noggrannare granskning och ett utökat antal intervjupersoner 
hade behövts göras för att kunna dra de slutsatser som görs i 
rapporten och för att skapa en tydligare helhetsbild.  

Det är även förvaltningens uppfattning att rapporten innehåller 
direkta felaktigheter som bör korrigeras. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-03-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Reviderat missiv anseende granskning av förebyggande insatser 
för barn och unga 
Granskningsrapport av förebyggande insatser för barn och unga 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-29 § 54 
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03 § 55 
Beslut Socialnämnden 2021-04-28 § 107 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
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§ 136 

Offentliga sammanträden för kommunstyrelsen 

2021/153 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
besluta att göra sammanträdena tillgängliga på plats, inte digitalt, så 
fort rekommendationerna från folkhälsomyndigheten mildras. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har enligt ”Allmän stadga för 
kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun” rätt att besluta 
om offentliga sammanträden. Detta för att ge allmänheten ökad 
insyn i den kommunala verksamheten.  

En del av kommunstyrelsens ärenden är emellertid inte möjliga att 
behandla under offentliga sammanträden. Detta då 
kommunallagen inte tillåter att ärenden som avser 
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess behandlas under öppna former. Det anses 
inte heller lämpligt att under offentliga sammanträden behandla 
ärenden som kommunstyrelsen endast bereder för fullmäktiges 
räkning.  

Med hänsyn till detta bedöms nyttan av offentliga sammanträden 
inte överväga det merarbete som dessa sammanträden kommer 
att innebära för förvaltningen.  

Det bedöms inte heller vara lämpligt att införa offentliga 
sammanträden innan smittspridningen av coronaviruset har 
minskat och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrats i 
mildrande riktning.   

Offentliga sammanträden för kommunstyrelsen riskerar också att 
leda till en sämre arbetsmiljö för kommunens tjänstepersoner.  

Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen 
avstår från att införa offentliga sammanträden. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut med tillägg att frågan om offentliga sammanträden för 
kommunstyrelsen ska ses över inför kommande mandatperiod. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta att göra sammanträdena tillgängliga på plats, 
inte digitalt, så fort rekommendationerna från folkhälsomyndigheten 
mildras. 

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. 

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

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

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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§ 137 

Återremitterat ärende: Utredning av fritidskort för 
ungdomar 

2020/226 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Eventuellt införande av fritidskort för ungdomar ska ingå i den 
aktuella budgetprocessen för 2022. 

2. Ärendet avslutas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-10/§289 att 
återremittera ärendet för att ge förvaltningen i uppdrag att: 

1. Ta fram ett förslag på införande av ungdomskort under 2021. 

2. Utreda möjligheterna att kommunens nämnder och bolag är 
med och finansierar införandet. 

3. Se över förutsättningarna för ett införande av seniorkort med 
egenavgifter. 

Frågan om finansiering av fritidskort har under 2021 remitterats 
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Endast 
socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att delfinansiera 
införandet av fritidskort, bland annat under förutsättning att det 
bara avser 2021. Övriga har konstaterat att det ej finns utrymme 
inom befintlig budget, alternativt att det ej ingår i deras respektive 
ansvarsområde. Det noteras att även kommunstyrelsen saknar 
möjligheter att finansiera förslaget inom befintliga ramar. 
 
Med anledning av att det saknas budgetförutsättningar för ett 
införande 2021 föreslår förvaltningen att frågan ska ingå i den 
aktuella budgetprocessen för 2022. 
 
I den del som avser seniorkort noteras det att Västtrafik genomför 
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en översyn av kostnaderna för seniorkort, med anledning av de 
förändrade zonerna. Den nya ersättningen för seniorkorten ska 
enligt tidigare uppgift regleras från januari 2022. Den kommer att 
vara nivåhöjande, dvs det är inte en engångskostnad utan en 
höjning som kommer att vara beständig och man kommer därför 
behöva uppdatera avtalet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-10, § 289 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-14, § 261 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17, § 187 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14, § 261 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Remissvar från samtliga nämnder och bolag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-17 
Tjänsteutlåtande 2020-09-10 
Utredning: Fritidskort för ungdomar 
Information om Västtrafik nya zoner 4 november 2020 
Statistik för seniorkort 90 respektive 365 dagar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 138 

Beslut om remiss: Skolstruktur i Tjörns kommun 

2017/355 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Remittera de redovisade förslagen till samtliga nämnder och 

styrelser. 
2. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast  

2021-08-31. 

Sammanfattning 
Arbetsutskottet har vid sammanträdet tagit del av redovisningen 
avseende de olika förslagen till skolstruktur och lokalförsörjning inom 
Tjörns kommun. 

Beslutsunderlag 
Presentation av de olika förslagen 
Samtliga nyttobedömningar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Remittera de redovisade förslagen till samtliga nämnder och 
styrelser. 

2. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast  
2021-08-31. 
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§ 139 

Initiativ till fortsatt kommunalt engagemang kring 
färjetrafiken 

2021/170 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
1. utse en projektgrupp bestående av fyra förtroendevalda (två från 
styrande majoritet och två från oppositionen), kommunchefen 
(sammankallande), VD för THAB samt adjungera en representant vardera 
från Dyröns och Åstols Samhällsföreningar,  

2. projektgruppen ska snarast inleda dialog och samtal med företrädare för 
Västra Götalandsregionen och Västtrafik inför den nya upphandlingen för 
att driva kommunens intressen, klargöra förutsättningar och möjligheter 
för att lösa en god, tillgänglig och säker kollektivtrafik till öarna som 
saknar fast förbindelse.  

3. med berörda diskutera möjligheterna att förlänga trafiken på linje 326 
(Rökan-Dyrön) till Åstol och därmed skapa förutsättningar för pendling 
mellan linje 361 (Rönnäng) och 326.  
 
Sammanfattning 
Magne Hallberg (KD) har vid fastställande av dagordning lyft frågan 
om initiativ till fortsatt kommunalt engagemang kring färjetrafiken, 
tillsättande av styrgrupp. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta att: 

1. utse en projektgrupp bestående av fyra förtroendevalda (två från 
styrande majoritet och två från oppositionen), kommunchefen 
(sammankallande), VD för THAB samt adjungera en representant vardera 
från Dyröns och Åstols Samhällsföreningar,  

2. projektgruppen ska snarast inleda dialog och samtal med företrädare för 
Västra Götalandsregionen och Västtrafik inför den nya upphandlingen för 
att driva kommunens intressen, klargöra förutsättningar och möjligheter 
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för att lösa en god, tillgänglig och säker kollektivtrafik till öarna som 
saknar fast förbindelse.  

3. med berörda diskutera möjligheterna att förlänga trafiken på linje 326 
(Rökan-Dyrön) till Åstol och därmed skapa förutsättningar för pendling 
mellan linje 361 (Rönnäng) och 326. 
 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska avslå Magne Hallbergs 
(KD) förslag. 
 
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 Magne Hallebergs (KD) förslag. 

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

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

Magne Hallbergs (KD) förslag väljs. 
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