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§ 5

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar:

Utgår:

- Inriktningsbeslut skolstruktur
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§6

Svar på motion från Benny Andersson (S) angående aktivt värvande 
av räddningstjänstpersonal (RIB) inom Tjörns kommun.

2017/421

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

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande:

”Aktivt värvande av räddningstjänstpersonal (RIB) inom Tjörns kommun. 

Bakgrund:  

Tjörn kan glädja sig åt en positiv befolkningsutveckling. Fler tjörnbor innebär ökat 
behov av personalrekrytering till kommunala verksamheter och fler bostäder av 
olika slag. Men det ställer också ökade krav på räddningstjänsten för att leva upp till 
en trygg och säker kommun.

Tjörn har sedan årsskiftet 2017 ingått i ett gemensamt Räddningstjänstförbund, 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF), med Stenungsunds och Lilla 
Edets kommuner. Det är ett nytt samarbete som varsamt måste utvecklas i samråd 
och respekt för varandras både ekonomi och behov. Det innebär inte att Tjörns 
kommun kan luta sig tillbaka i tron om att vi nu säkrat en effektiv och trygg 
Räddningstjänst för all framtid. 

Så här ser situationen ut i dagsläget när det gäller anställningsform för 
räddningstjänstpersonal.

Heltid Deltid (RIB) *med minst 25% 
sysselsättningsgrad

 Tjörn                         7 32 (- 8)
 Stenungsund   7 28 (- 2)

28 (- 2) finanserade via industriavtal
 Lilla Edet 10 16

* Räddningstjänstpersonal i beredskap /RIB) dvs deltidsanställd personal.
 

Inom alla områden har SBRF mycket svårt att få RIB-personal på dagtid (mån-fre) 
då flertalet särskilt på Tjörn och Lilla Edet jobbar utanför kommunen, inom 
Stenungsund börjar SBRF få dessa problem dagtid men också övrig tid, då fler 
söker nya boenden söder om samhället, mot Kode och Jörlanda.
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Mot den bakgrunden är det viktigt att Tjörns kommun i aktiv samverkan med SBRF 
gör vad kommunen kan för att underlätta rekrytering av RIB-personal.

Räddningstjänstpersonal i beredskaps betydelse och vikt kan inte nog framhållas för 
att trygga personalförsörjningen i framtiden. Alternativet, en heltidsstyrka är för en 
kommun som vår ekonomiskt orimlig under överblickbar tid. 

Tjörns kommun med sina 1 200 anställda är den störste arbetsgivaren inom 
kommunen. Vi bör i samverkan med SBRF snabbt undersöka hur vi 

(1) bland våra medarbetare kan stimulera fler att överväga att bli en del av 
räddningstjänsten och  
(2) hur vi i samverkan med det lokala näringslivet kan få fler att tänka sig ställa 
upp.

Vår grannkommun, Orust, går nu ut med annonser mm för att på ett aktivt och 
attraktivt sätt försöker upplysa om hur man kan bli en del av Räddningstjänsten 
samt vikten av det. Kanske kan vi dra nytta av deras arbete också.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på att:

 Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samverkan och dialog med 
SBRF inventera och komma med konkreta förslag för att underlätta 
rekryteringsarbetet och/eller utbildningsprogram för att erbjuda passande 
kommunalt eller privat anställda arbete som räddningstjänstpersonal i 
beredskap. 

 Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sitt arbete 
i denna fråga senast under januari månad 2018.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 140 den 21 september 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 november 2017,
Motion den 27 augusti 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§7

Svar på remiss: Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot 
olyckor

2017/754

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig i 
enlighet med upprättat tjänsteutlåtande 2018-01-12.

Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har tagit fram ett förslag till nytt 
handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor. Innan förslaget beslutas av 
förbundsstyrelsen ges Tjörns kommun möjlighet att komma med kommentarer och 
synpunkter. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med 
upprättat tjänsteutlåtande.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 50, att anta handlingsprogram 2016-
2018 – enligt Lagen om skydd mot olyckor, Tjörns kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 januari 2018,
Missiv den 21 december 2017,
Förslag till nytt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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§8

Bordlagt ärende: Begäran om investeringsmedel för projektering av 
byggnation av ny förskola på norra Tjörn

2017/708

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. Notera informationen.

2. Hantera begäran om investeringsmedel i samband med budgetprocessen inför 
kommunfullmäktiges budget 2019.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut daterat 2017-11-23 §143 begärt att 
kommunfullmäktige ska godkänna investeringsmedel för projektering samt 
byggnation av en ny förskola på norra Tjörn. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutande den 14 december 2017 att bordlägga ärendet.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 237 den 14 december 2017,
Barn- och utbildningsnämnden, § 143 den 23 november 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 6 december 2017,
Tjänsteutlåtande den 15 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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§9

Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens 
flyktingmottagande och integration

2017/663

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att besvara 
revisionens rekommendationer i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande 2018-01-18.

Sammanfattning
E & Y har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens hantering av 
flyktingmottagande och integration. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Syftet med granskningen har 
varit att granska om mottagandet av och stödet till nyanlända och ensamkommande 
barn är ändamålsenligt och om samverkan fungerar på ett tillfredsställande sett.

Med anledning av granskningen har revisionen lämnat ett antal rekommendationer 
till kommunstyrelsen. Förvaltningen har tagit del och kommenterar dem i aktuellt 
tjänsteutlåtande.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 183 den 16 november 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 januari 2018,
Följebrev till kommunstyrelsen,
Revisionens granskning av kommunens flyktingmottagande och integration.

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

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Fråga om arrende på Koholmen 1:1 (Solviken)

2012/227

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Notera informationen.
2. Inget arrendekontrakt upprättas med Vallins.

Sammanfattning
Med anledning av förvaltningsrättens dom i mål nr 10443-16 avseende 
kommunstyrelsens beslut 2016-06-08, § 176, har aktuellt ärende lyfts för ny 
behandling. I aktuellt område utreds förutsättningar för att anlägga en kommunal 
småbåtshamn. Parallellt med detta sker även en allmän översyn av 
arrendeförhållanden på samtliga kommunala vattenområden. Mot den bakgrunden 
föreslår arbetsutskottet att inget arrendekontrakt upprättas med Vallins. 

Beslutsunderlag
Dom i mål nr 10443-16 laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
kommunstyrelsens beslut 8 september 2016, § 176.

Jäv
Martin Johansen (L) och Benny Andersson (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under 
ärendets behandling.

Lars Carlsson (M) går in som ordförande under ärendets behandling.

Jeanette Lagervall (S) går in som justerare under ärendets behandling.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. Notera informationen.
2. Inget arrendekontrakt upprättas med Vallins.
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§11

Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende kommunfullmäktiges 
beslut 2017-12-14, § 207, Val av ledamot i SOLTAK AB

2018/23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2017, § 207 ”Val av ledamot i 
SOLTAK AB”, har överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att yttra sig i ärendet. Inför 
kommunstyrelsens sammanträde upprättar förvaltningen förslag till yttrande.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 207 den 14 december 2017.

Beslutsunderlag
Föreläggande den 11 januari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Ansökan om sponsring av evenemanget Tjörn runt 2018

2017/667

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för komplettering 
av redovisning av 2017 års evenemang.

Sammanfattning
Stenungsunds Segelsällskap (StSS) arrangerar sedan 1963 tävlingen Tjörn Runt. 
StSS helägda aktiebolag Stenungsunds Segelsällskap Arrangemang AB genomför 
Tjörn Runt och Lilla Tjörn Runt för StSS räkning. Arrangemanget uppfyller de krav 
kommunen har på sponsorarrangemang. Arrangemangen äger rum 18 augusti 2018. 
Tjörn blir Officiell kommunpartner och Team SSS-medlem under året.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 januari 2018,
Beslut kultur- och fritidsnämndens presidieutskott, § 14 den 23 november 2017,
Tjänsteutlåtande den 23 november 2017,
Ansökan om sponsring den 7 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för 
komplettering av redovisning av 2017 års evenemang.
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§13

Ansökan om sponsring av Skärhamns båtförenings för monter och 
trycksaker vid båtmässan i Göteborg

2017/666

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Tjörns kommun ingår sponsoravtal Skärhamns Båtförening för att marknadsföra 
Båthamnarna på Tjörn under Båtmässan 2018 med 30 000 kronor.

2. En utvärdering av evenemanget ska snarast inges till kommunkansliet.

Barnkonventionen
Utskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet får positiva konsekvenser. Sannolikt kan fler barn och ungdomar få uppleva 
Tjörn genom att med vårdnadshavare övernatta i kommunens gästhamnar.

Sammanfattning
Skärhamns båtförening har ansökt om sponsring om 30 000 kronor för monter och 
trycksaker vid båtmässan i Göteborg. Arrangemanget Tjörns Gästhamnar på 
Båtmässan 2018 uppfyller kommunens krav för sponsring. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 9 januari 2018,
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott, § 15 den 23 november 2017,
Tjänsteutlåtande den 23 november 2017,
Ansökan om sponsring den 6 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut med tillägg att utvärdering av evenemanget ska snarast inges till 
kommunkansliet.
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§14

Ansökan om sponsring av Sillens dag 2018

2017/376

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för komplettering 
av redovisning av 2017 års evenemang.

Sammanfattning
Sillens dag är ett evenemang på Klädesholmen den 6 juni 2018. Arrangemanget 
innehåller ett flertal aktiviteter och scenunderhållning med lokala musiker. Där 
finns också en marknad med lokalproducerade varor och besökarna kan köpa sill-
lunch på piren. Under arrangemanget presenteras Årets sill. Del av försäljningen av 
Årets sill samt intäkter från arrangemanget går till Sjöräddningssällskapet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 januari 2018,
Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott, § 10 den 14 augusti 2017,
Tjänsteutlåtande den 14 augusti 2017,
Ansökan om sponsring 22 juni 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för 
komplettering av redovisning av 2017 års evenemang.
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§15

Begäran om starttillstånd för projektering av nytt äldreboende

2017/596

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchef i uppdrag att 
genomföra en förstudie för projektering av nytt särskilt boende på nordöstra Tjörn.

Sammanfattning
Socialnämnden har i beslut 2017-10-16, § 190, begärt starttillstånd för projektering 
av nytt äldreboende på nordöstra Tjörn. Förvaltningen föreslår att ärendet hanteras i 
samband med den kommande budgetprocessen.

Tidigare beslut
Socialnämnden, § 190 den 16 oktober 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 januari 2018,
Tjänsteutlåtande den 26 september 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att ge kommunchef i 
uppdrag att genomföra en förstudie för projektering av nytt särskilt boende på 
nordöstra Tjörn.
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§16

Genomlysning av framtida organisation - integration och 
flyktingmottagning

2017/746

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända utredningen med förslag på 
fortsatt organisation på remiss till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- 
och utbildningsnämnden.

Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast 20 mars 2018.

Sammanfattning
Stora förändringar har skett under 2017 när det gäller mottagandet av 
ensamkommande barn och övriga nyanlända flyktingar. Ersättningen till 
kommunerna har förändrats och andelen ensamkommande barn har minskat. Tjörns 
kommun har därför anpassat organisationen för ensamkommande barn och avslutat 
samtliga boenden (HVB-hem). Med tilldelningstal och anhöriginvandring förväntas 
ca 85 personer anlända till Tjörns kommun under 2018. Syftet med utredningen är 
att lägga fram förslag på framtida organisation för uppdraget och vilka 
arbetsområden som ska ingå. 

Arbetet har genomförts i form av intervjuer, workshop, omvärldsbevakning samt 
genomgång av relevanta dokument. Utredningen har resulterat i ett förslag att 
organisera verksamheten i en ny differentierad egen avdelning inom 
Socialförvaltningen där verksamheterna Integration och Arbetsmarknad samlas 
tillsammans med eventuella kvarvarande funktioner inom EKB. De huvudsakliga 
argumenten för förslaget är samma avdelning följer individen från ankomst till 
studier/sysselsättning, samverkansvinster, ”en väg in” för externa kontakter t ex 
näringsliv, civilsamhälle, bostadsaktörer samt andra myndigheter samt ett ökat 
fokus på arbetslinje och egen försörjning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 24 januari 2018,
Genomlysning flykting- och integrationsverksamhetens organisering i Tjörns 
kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.
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§17

Bordlagt ärende: Förslag till investering av tekniska åtgärder för 
kommunal ledningsplats

2016/434

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att investering av tekniska åtgärder ska ske 
enligt alternativ 1 i bilagt åtgärdsförslag, inklusive angivna optioner.

Barnkonventionen
Utskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning
En inventering av kommunens ledningsplatser har genomförts och resulterat i en 
rapport med åtgärdsförslag. Projektledare för genomförd inventering och för 
genomförande av eventuella åtgärder är kontaktperson på MSB. En lokal 
arbetsgrupp från kommunen har arbetat i samråd med projektledaren och fört en 
dialog kring åtgärdsförslagen. Arbetet har resulterat i bilagt åtgärdsförslag. 

Kommunen kan ansöka statligt bidrag med 50% för investering av föreslagna 
tekniska åtgärder. Syftet är att vidtagande av åtgärder stärker kommunens 
ledningsförmåga vid samhällsstörningar. Åtgärderna bidrar även till ökad redundans 
i IT-infrastruktur och till en ökad säkerhet vid bedrivande av normal verksamhet. 

Ett beslut behöver fattas i frågan om kommunen ska investera i tekniska åtgärder 
enligt bilagt åtgärdsförslag.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 218 den 16 november 2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 14 juni 2017,
Kommunal ledningsplats - Förslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats 
i Tjörns kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta att investering av tekniska 
åtgärder ska ske enligt alternativ 1 i bilagt åtgärdsförslag, inklusive angivna optioner.
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§18

Ansökan om bidrag för återuppbyggnad av taxibryggan i Kårevik, 
Rönnäng

2017/765

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Kåreviks hamnförening och Rönnängs badplatsförening har sökt ett bidrag om 
100 000 kronor för att återuppbygga före detta taxibryggan i Kårevik, Rönnäng.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 45 den 23 februari 2017. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 18 januari 2018,
Ansökan om bidrag den 23 november 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bordlägga ärendet.
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§19

Upphandling

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att utreda 
hanteringen av kommunens inköps- och upphandlingspolicy.

Sammanfattning
Kommunens inköps- och upphandlingspolicy innebär ett utökat uppdrag gentemot 
tidigare styrdokument avseende uppföljning, bland annat genom mätning av 
avtalstrohet och statistik gällande antal leverantörer och fakturor. Rapporteringen 
från samtliga förvaltningar ska redovisas till Kommunstyrelsen samt respektive 
nämnd och styrelse, vilket ännu inte skett, varpå arbetsutskottet nu initierat ärende 
för att policyn ska efterföljas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att 
utreda hanteringen av kommunens inköps- och upphandlingspolicy.
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§20

Fortsatt inriktning för arbetet med nyanlända

2017/462

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att det tillfälliga 
tvååriga kommunbidraget tilldelas enligt följande:

50 % tilldelas socialnämnden.
50 % tilldelas Agapes Vänner i form av föreningsbidrag. 

Sammanfattning
I regeringens höständringsbudget 2017 fastställdes att 390 mkr, och 195 mkr år 
2018 ska gå till kommunerna för att kunna låta ensamkommande barn som hinner 
fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Det tillfälliga 
kommunbidraget har fördelats genom en fördelningsnyckel. Fördelningen av 
bidraget baserar sig på hur många ensamkommande unga i målgruppen som var 
boende i kommunen den 30 juni 2017. Det är upp till varje kommun att avgöra hur 
det tillfälliga bidraget ska användas. Tjörns kommun har tilldelats 980 721 kronor 
för 2017 och 490 360 för 2018.

Tidigare beslut
Socialnämnden, § 16 den 24 januari 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 199 den 19 oktober 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta att 
det tillfälliga tvååriga kommunbidraget tilldelas enligt följande:

50 % tilldelas socialnämnden.
50 % tilldelas Agapes Vänner i form av föreningsbidrag.

Benny Andersson (S) föreslår att Tjörns kommun ska besluta att anta de nya 
möjligheter som nu getts angående att låta ålderuppskrivna stanna kvar i kommunen 
enligt de intentioner som regeringen beslutade om tillsammans med vänsterpartiet 
den 5 juli 2017.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§21

Civilt försvar och totalförsvar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om planeringen för det civila försvaret 
som ska återupptas och genomföras utifrån av regeringen beslutade 
planeringsanvisningar. Det civila försvaret avser skydd av befolkningen, 
säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till 
Försvarsmakten. Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar.
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§22

Kommunkompassen

2018/28

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar kommunchef att framta en handlingsplan 
med anledning av de identifierade förbättringsområdena i Kommunkompassen.

Sammanfattning
Tjörns kommun har nyligen genomfört Kommunkompassen, ett 
utvärderingsverktyg framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är 
anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett 
medborgar- och brukarperspektiv. Arbetsutskottet tar nu del av resultatet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska uppdra kommunchef att framta en 
handlingsplan med anledning av de identifierade förbättringsområdena i 
Kommunkompassen.
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§23

Vinnova-projekt

2017/573

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning
Arbetsutskottet informeras om Vinnova-projektet ”Socialt bostadsbyggande av och 
med nyanlända, unga och äldre”. Projektet ska etablera ett innovationslabb för 
småhusbyggande och mötesplats där nyanlända och andra utanför 
bostadsmarknaden tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer 
utvecklar och bygger småhus.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 173 den 21 september 2017.
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