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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
Rosalie Sanyang (S), ej § 122 
Anette Johannessen (S), ersätter Rosalie Sanyang (S) § 122 
Rikard Larsson (S), ersätter Magne Hallberg (KD) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
 

Övriga närvarande  
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Emma Pakki, kommunjurist 
Carolina Färdig, ekonomichef  §§ 119 - 125 
Peter Berggren, senior advisor Arthur D Little § 128  
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§ 114 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.
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§ 115 

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

2021/190 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om hundbad 
till kommunfullmäktige med följande yrkanden: 

• Att kommunen undersöker några lämpliga platser för hundbad 
spridda i kommunen 

• Att kommunen iordningställer dessa med skyltar och hundlatrin 
• Att kommunen anpassar sin allmänna ordningsstadga till detta 

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och 
föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till ökade 
kostnader för städning samt tömning av hundlatrin samt att Tjörn 
erbjuder hundratals naturbadplatser och därmed många 
möjligheter för hundar att bada på andra ställen än de kommunala 
badplatserna. 

Kommunkansliet har inget övrigt att tillägga ärendet och föreslår 
att motionen avslås med hänvisning till kultur- och 
fritidsnämndens beslut. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-13 § 73 
Kommunfullmäktige 2020-09-22 § 172 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-27 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-09 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 116 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
kostnadsfria måltider för lärare 

2021/224 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in motion om kostnadsfria 
måltider för lärare. I motionen yrkar han på att: 

• Föreslå kommunfullmäktige att uppdra barn- och 
utbildningsnämnden utreda möjligheten till kostnadsfria måltider 
för lärare i grundskolan 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och 
nämnden föreslår att motionen ska avslås.  

Kommunkansliet har inget ytterligare att tillägga i ärendet och 
föreslår därför att motionen avslås i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslut. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-25 § 51 
Kommunfullmäktige 2021-09-22 § 174 

Samverkan 
FSG barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-18 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-27 
Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om kostnadsfria måltider 
för lärare 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag.
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§ 117 

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

2021/167 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 
hänvisning till tjänsteutlåtande 2022-08-18. 

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

”- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda 
nämnder att utreda lämplig placering av självsanerande toaletter i 
Skärhamn som centralort, där människor rör sig. 

- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda 
nämnder att utreda lämpliga placeringar av självsanerande 
toaletter på övriga platser där människor rör sig. 

- att uppdrag åt samhällsbyggnadsnämnden med berörda 
nämnder att utreda dricksvattenkranar på dessa självsanerande 
toaletter.” 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har 
bedömt att frågan inte faller inom ramen för nämndens 
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att man 
är beredd att ta över ansvaret för offentliga toaletter under 
förutsättning att fullmäktige beslutar i samband med budget 2023 
att reglera ansvaret i nämndens reglemente och budget. 

I dagsläget pågår interna diskussioner om drift och skötsel av 
offentliga toaletter, då ingen nämnd tilldelats ansvaret. Frågan 
hanteras av olika aktörer, bland annat kultur- och fritidsnämnden, 
Tjörns Bostads AB samt kommunstyrelsen. För att möjliggöra en 
mer effektiv och driftsäker hantering föreslås kultur- och 
fritidsnämnden ansvara för frågan, vilket man är beredd att åta 
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sig. Detta förutsätter dock att en ramjustering av budget 2023 
genomförs, samt att nämndens reglemente revideras. 

Vad gäller motionärens förslag om utredning av självsanerande 
toaletter så bedömer förvaltningen att detta inryms inom ansvaret 
för drift och skötsel av offentliga toaletter. Med anledning av det 
föreslås motionen vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-13, § 74 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 34 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 125 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-18 
Motion 2021-05-20 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-13 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 118 

Försäljning av del av fastighet Rönnäng 1:580, Tjörns 
kommun 

2022/218 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla Tjörns Hamnar ABs 
begäran om att godkänna försäljningen av del av Rönnäng 1:580. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att 
komplettera kartmaterialet inför kommunstyrelsens behandling. 

Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens policy vid försäljning/arrende av mark, 
fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess 
bolag ska kommunfullmäktige besluta om försäljningar av mark i 
hamn- och vattenområden.  

Tjörns Hamnar AB har inkommit med en begäran om att 
kommunfullmäktige ska godkänna försäljning av del av 
fastigheten Rönnäng 1:580. 

Tidigare beslut 
Tjörns Hamnar AB 2022-05-24, § 45 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-09 
Bilaga 1 - Ansökan om markköp, del av Rönnäng 1:580 
Bilaga 2 - Skultholmsvägen 18 – kartbilaga förfrågan om markköp 
Bilaga 3 – Plankarta byggnadsplan 14-RÖN-588 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag samt att arbetsutskottet för egen del ska besluta att komplettera 
kartmaterialet inför kommunstyrelsens behandling. 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-08-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning 
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) anmäler 
protokollsanteckning enligt följande: 

”Vi avstår från att delta i beslutet i detta läge eftersom vi inte 
kunde tolka vem som äger vad i den ritning/bild som var med i 
ärendet, och ber förvaltningen ta fram en bättre kartbild tills 
ärendet ska upp i KS. 

Men principiellt anser att vi ska erbjuda arrende istället för 
försäljning av marken, för att både säkerställa den önskade 
nyttjanderätten och ha kvar kommunens framtida rådighet över 
marken.” 
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§ 119 

Antagande av förbundsordning och samverkansavtal 
kopplat till medlemskap i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

2020/238 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, samt 
godkänna förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet, att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de 
befintliga medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande 
kommunerna; Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

2. Anta ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, samt 
godkänna förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4 till 
tjänsteutlåtandet, att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de 
befintliga medlemskommunerna, samt endast två av de 
ansökande kommunerna; Lilla Edet och Tjörn. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har ansökt om medlemskap i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG). För att kommunen 
ska kunna bli medlem krävs dels att en ny förbundsordning för 
RSG antas, dels att ett samverkansavtal med övriga 
medlemskommuner ingås.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta i ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-01-27 § 10 
Kommunstyrelsen 2022-01-13 § 12 
Kommunstyrelsen 2020-10-01 § 206 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-17 § 182 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-19 
Förbundsordning, bilaga 1 
Samverkansavtal, bilaga 2 
Alternativ förbundsordning, bilaga 3 
Alternativt samverkansavtal, bilaga 4 
Utredning, bilaga 5 
Tjänsteutlåtande Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, bilaga 6 
Förväntade kostnader inledande år, bilaga 7 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 120 

Utökade kostnader för förhöjd beredskap 

2022/223 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna en utökad 
kostnad om 336 783 kr för nationellt uppdrag om utökad 
beredskap till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Sammanfattning 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
har beslutat att äska medel för nationellt uppdrag om utökad 
beredskap om  
900 000 kr från medlemskommunerna. För Tjörns kommun 
innebär det en kostnad om 336 783 kr enligt förbundets 
fördelningsmodell av kostnader.  

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har allvarligt försämrats och 
det kan fortsatt komma att handla om en snabb 
händelseutveckling. Situationen innebär ett förändrat säkerhetshot 
i Sverige. Med anledning av det förändrade omvärldsläget har 
direktionen beslutat om utökade kostnader avseende 
kontinuitetshantering och beredskapsplanering för SBRF.  

Tidigare beslut 
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2022-06-09, § 51 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Protokoll inklusive tjänsteutlåtande från Direktionen 2022-06-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

13



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-08-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 

Taxa för Tjörns kommuns kontroll över receptfria 
läkemedel 

2022/226 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för Tjörns 
kommuns kontroll över receptfria läkemedel enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunen ska kontrollera efterlevnaden av lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2016/161 samt de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen. 

Kommunen får för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver 
detaljhandel. Befintlig taxa antogs år 2011 och kan inte anses 
utgöra lämpligt underlag för kostnadstäckning längre varför 
reviderad taxa tagits fram enligt medskickad bilaga. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-22 § 164 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 310 
Kommunfullmäktige 2014-01-30 § 7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-07-27 
Förslag på taxa för Tjörns kommuns kontroll över receptfria 
läkemedel, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

14



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-08-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende 
verksamhetsåret 2021 

2022/227 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården 
avseende verksamhetsåret 2021. 

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 
2021. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Säbygården har inkommit med årsbokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsrapport för 2021. Utsedd 
lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns 
för räkenskapsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-10 
Årsbokslut Stiftelsen Säbygården 2021 

Jäv 
Rosalie Sanyang (S) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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§ 123 

Begäran om förtur i sjöbodskön och avsteg från gällande 
sjöbodsregler - Rönnängs intresseförening 

2022/240 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 
förtydligande av kostnaderna samt skälet till förtur. 
 
Sammanfattning 
Rönnängs intresseförening har fått låna sjöbod 1 i Stansvik för att 
förvara diverse material under Havets dag. De har nu inkommit 
med en ansökan om att få förtur i sjöbodskön och avsteg från 
gällande sjöbodsregler samt få godkännande att hyra en 
arrendesjöbod för samma pris som kommunens hyressjöbodar i 
Stansvik. 

Arrendesjöbod nr 1 i Stansvik som ägs av kommunen består av tre 
delar. En tredjedel är en sjöbod som i dagsläget står tom, 
resterande delar av boden består av en toalett för allmänheten 
samt en kommunal pumpstation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-10 
Bilaga 1 – Första ansökan om permanent lån av sjöbod 1 
Bilaga 2 – Andra ansökan om permanent lån av sjöbod 1 
Bilaga 3 – Karta 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera 
ärendet för förtydligande av kostnaderna samt skälet till förtur. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 

Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag, där kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

1. bifalla sökandes förfrågan om förtur i sjöbodskön och avsteg från 
gällande sjöbodsregler.  
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2. tillåta uthyrning av arrendesjöbod i Stansvik för förvaring av 
diverse material och dokumentation till Rönnängs intresseförening 
för samma pris som kommunens hyressjöbodar i Stansvik, plus 
elavgift. 

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

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

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.
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§ 124 

Svar på remiss: Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025 
för Stenungsunds kommun 

2022/207 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
yttra sig i enlighet samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i 
tjänsteutlåtande 2022-08-08. 

Sammanfattning 
Tjörns kommun har i beretts tillfälle att yttra sig över remissversionen 
av Stenungsunds kommuns bostadsförsörjningsprogram. Vid 
planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner samt ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för 
regionalt tillväxtarbete i länet, och andra regionala organ, tillfälle att 
yttra sig. Remissen har handlagts inom Tjörns kommuns 
samhällsbyggnadsförvaltning, där planavdelningen samarbetat med 
mark- och exploateringsavdelningen och VA-avdelningen i 
handläggningen. Dessa verksamheters synpunkter är inkluderade i det 
framtagna yttrandeförslaget.  

Förslag på yttrande 
Tjörns kommun har tagit del av remissversionen av Stenungsunds 
kommuns bostadsförsörjningsprogram. Programmets innehåll 
signalerar en kraftfull satsning på bostadsbyggande i Stenungsunds 
kommun vilket är adekvat med hänsyn till rådande bostadsbrist i 
regionen. I centrum förväntas en omfattande expansion ske etappvis 
under längre tid. Utbyggnaden på lång sikt bedöms ske i de norra 
delarna men på kort sikt i södra delen av kommunen, i befintliga 
tätorter. Programmet visar på tydliga målsättningar och föresatser, på 
såväl strategisk som detaljerad nivå, om var i kommunen, i vilken 
omfattning, när och för vem, för vilka målgrupper bostäderna ska 
byggas. Programmet tar stöd i tillbörliga statliga, regionala och 
kommunala styrdokument och det är förtjänstfullt formulerat bl.a. mot 
bakgrund av Göteborgsregionens riktlinjer, befolkningstillväxt och 
procentmålet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-08-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjörns kommun önskar en beskrivning kring konsekvenser för trafiken 
vid kraftfull bostadsutbyggnad av de södra tätorterna och centrum. 
Programmets målsättningar gällande trafikförsörjningen är tydliga. 
Stenungsunds kommun avser att bygga i samhällen med goda 
pendlingsförbindelser med tåg och buss. Detta syftar till att bidra till 
utvecklingen av hållbara transporter. Tjörns kommun delar 
uppfattningen om att det är bra att bygga i kollektivtrafiknära lägen, 
eftersom förutsättningarna för ett utvidgat användande av 
kollektivtrafik ökar. På sikt kan det bidra till att sänka trafikmängden, 
eftersom bilresandet avses minska, till förmån för ökat kollektivt 
resande och cykeltransport.  

Det skulle ändå vara intressant att få ta del av Stenungsunds kommuns 
syn på ett scenario där bostadsutbyggnaden bidrar till ökad biltrafik. 
Det skulle även vara värdefullt med en diskussion om påverkan på 
framkomligheten längs regionens gemensamma transportinfrastruktur 
på väg 160, som en följd av föreslagen exploatering i de södra delarna 
av Stenungsunds kommun. Trafiken påverkar flödena till både Tjörn 
och Orust. Sträckan söder om Stenungsund centrum är redan hårt 
belastad. Det är mycket viktigt att inte framkomligheten på väg 160 
mellan Stora Höga-motet och Tjörn/Orust försämras. Framkomligheten 
behöver förbättras. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-24, § 177 

Samverkan 
Samverkan mellan kommunkansliets mark- och exploateringsavdelning 
och samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning och VA-avdelning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Remissbrev 
Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025 - remissversion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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§ 125 

Reviderat starttillstånd för ombyggnad av Lilldal 

2021/364 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat 
starttillstånd för ombyggnad Lilldal. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har inkommit med ett reviderat starttillstånd för 
ombyggnad av Lilldal. För att möta efterfrågan av särskilda 
boende platser föreslås ombyggnation av avdelningarna 
Norrgården och Västergården på Lilldal. Den föreslagna 
ombyggnaden beräknas ge ett tillskott på 4 platser. På Norrgården 
är planen att utöka med tre rum och på Västergården ett rum. I 
utredningsskedet handlade det om två rum på Västergården men 
av byggnadstekniska skäl har det omvandlats till ett extra rum.   

Den kalkyl som togs fram i utredningsskedet har nu uppdaterats 
och visar på en högre kostnad varför starttillståndet behöver 
utökas. Enligt investeringspolicy ska kommunstyrelsen ta beslut 
om nytt utökat starttillstånd om investeringsprojektet överstiger 
beslutat starttillstånd med mer än 1 mkr eller mer än 10 procent.  

Finansieringen av investering och driftkonsekvens ska enligt 
tidigare beslut i kommunfullmäktige ske genom ianspråktagande 
av medel inom ramen för investeringsbudget 2022. Investeringens 
driftskonsekvens år 2023 hanteras i budgetprocessen för 2023. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2022-06-22, § 117 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 247 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2022-05-31 
Starttillstånd ombyggnad Lilldal 
Reviderat starttillstånd ombyggnad Lilldal 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag, med ändringen att ärendet ska slutbehandlas av 
kommunfullmäktige. 
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§ 126 

Återremitterat ärende: Policy alkohol och droger 

2022/147 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och avslutar 
ärendet utan vidare åtgärder. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-19 att 
återremittera ärendet om policy för alkohol och droger för 
utredning om behov av policy föreligger. HR-avdelningen har 
därefter gjort bedömningen att man bör införa en rutin, snarare än 
en policy. Rutinen ska tydliggöra vad som gäller för Tjörns 
kommunkoncern med innehåll för tidigt upptäckt, åtgärder och 
stöd samt tydlighet om alkohol och drogfria arbetsplatser.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 107 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-16 

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

Återremitterat ärende: Diskrimineringspolicy 

2022/148 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och avslutar 
ärendet utan vidare åtgärder. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-19 att 
återremittera ärendet om diskrimineringspolicy för utredning om 
behov av policy föreligger. HR-avdelningen har därefter gjort 
följande bedömning: 

Diskrimineringslagen är tydlig, den är tvingade och gäller för alla 
samhällsområden. I lagen framgår hänvisning att alla 
arbetstagarorganisationer ska ta fram ett dokument för aktiva 
åtgärder vilket kommunen redan har och som är samverkat med 
fackliga parter. Därav finner vi det inte nödvändigt att ha en 
diskrimineringspolicy då vi följer diskrimineringslagen och aktiva 
åtgärder som utgår från diskrimineringslagen och dess grunder. 

Intentionen var att de nu gällande policydokumenten kring 
mångfald och jämställdhet skulle slås ihop till en gemensam 
diskrimineringspolicy, för att kunna aktualiseras med gällande 
lagstiftning. Då behovet ej längre föreligger kommer dessa två 
styrdokument i ett senare skede att upphävas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-19, § 108 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 128 

Återrapportering av uppdrag: Översyn av gemensamma 
verksamheter och stödverksamheter 

2019/259 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Notera informationen i rapporten. 

2. Uppdra förvaltningen att återkomma med förslag på fortsatt 
hantering av rapportens rekommendationer. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-06-13, § 135 att 
en översyn av verksamheter av stödjande, kommungemensam och 
kommunövergripande karaktär ska ske i syfte att effektivisera och 
skapa en större robusthet. 

Översynen har genomförts av managementkonsultfirman Arthur 
D Little och överlämnas härmed i rapportform till arbetsutskottet. 
För att uppnå önskade effekter i Tjörns kommun, med ökad 
tydlighet i kommunkansliets uppdrag, effektiva lednings- och 
stödprocesser samt en större robusthet är rekommendationen 
enligt rapporten att utveckla följande områden: 

 Ett Tjörn / en kommunkoncern, inklusive bolagen, med 
gemensam strategisk karta 

 Praktisk matris i ledningsarbetet, en samlad 
kommunledningsgrupp med tydligt processansvar 

 Förbättra samlat strategiskt arbete 

 Fokuserade lednings- och stödfunktioner – optimera för 
kommunen som helhet 

 Varsam samordning med andra kommuner 

 Digitalisering är verksamhetsutveckling 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-13, § 135 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-16 
Översyn av stödfunktioner - Återrapportering KSAU Uppdrag 
från 13 juni 2019 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska notera informationen i 
rapporten samt uppdra förvaltningen att återkomma med förslag på 
fortsatt hantering av rapportens rekommendationer. 
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§ 129 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om aktuella frågor, idag bland annat 
om hur sommaren fortlöpt bland verksamheterna. 
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§ 130 

Nämndernas delårsbokslut per april 2022 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas delårsbokslut per 
april 2022. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet tar del av delårsbokslut per april 2022 från 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 
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§ 131 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar inkomna meddelanden. 
 
Inkomna meddelanden per 2022-08-18 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-13/§69 - Anläggande av 
parkeringsplats vid Bö tjärn  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-06-21/§60 - Intern 
kontrollplan 2022 

Protokoll Fiskekommunerna 2022-02-11 

Protokoll Fiskekommunerna 2022-04-08 

Dom i mål 5694-21 avseende avtal med Nextfit Foodtruck AB avseende 
upplåtelse av mark i Södra hamnen 

Dom i mål 16316-20 avseende nytt verksamhetsområde: 
spillvattenavlopp för fastigheter i Ängeviken 

Förlängd rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner - 
kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 

Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner 

Göteborgsregionens kommunalförbunds årsredovisning 2021 

Göteborgsregionens kommunalförbunds rambudget 2023 

Göteborgsregionens kommunalförbunds strategiska inriktning efter 
2023 

Göteborgsregionens kommunalförbund - Tid för förbundsfullmäktiges 
sammanträden 2023 

Göteborgsregionens kommunalförbund - Sammanträdestider och plats 
för förbundsstyrelsens möten år 2023 
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Göteborgsregionens kommunalförbund - Verksamhetsövergång 
Validering Väst till Västra Götalandsregionen 

Göteborgsregionens kommunalförbund - Förlängning av befintligt 
inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 

Göteborgsregionens kommunalförbund - Digitala hjälpmedel i 
samverkan 

Göteborgsregionens kommunalförbund - Förlängning av handlingsplan 
psykisk hälsa 2023–2024 
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