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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Martin Johansen (L) 

Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rosalie Sanyang (S)  
Björn Möller (-) 

  
Övriga närvarande Georg Strömbom (C) 

Rikard Larsson (S) 
Anette Johannessen (S) 
Martin Johansson (SD) §§ 121-125 

 Ann-Britt Svedberg, kommunchef 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
Jimmy Lundström, mark- och exploateringschef, § 127 
Johan Nilsson, kommunsekreterare §§ 121-126 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11  
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§121 
 
Fastställande av dagordning 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer utskickad dagordning. 
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§122 
 
Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern 
 
2019/284 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att utreda följande punkter 
avseende bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern och återkomma med 
förslag till beslut: 
 
 Möjlighet till ökad transparens och säkerställa likabehandling. 
 Minimera parallella organisationer med likartade uppgifter inom 

kommunkoncernen. 
 Kostnadseffektiv organisation med goda möjligheter till effektiv styrning och 

uppföljning. 
 Vilka för- och nackdelar finns med konstruktion enligt: 

o Moderbolag och dotterbolag eller bolag direkt underställda 
kommunfullmäktige, 

o Ett renodlat allmännyttigt bostadsbolag eller som nuvarande konstruktion. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 § 75, i samband med fastställandet av 
den politiska organisationen för kommande mandatperiod, att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen. 

PWC fick uppdraget att genomföra översynen och har lämnat en rapport över 
översynens resultat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-19 § 178 att ge kommunchefen 
i uppdrag att beställa en kompletterande utredning för att besvara de återstående 
frågeställningar som krävs för att ta ställning i frågan om verksamhetslokalernas 
mest lämpliga placering. 

Samtliga utredningsuppdrag är nu genomförda och rapporter är överlämnade till 
kommunen. Bolagsutredningen samt förslag på åtgärder har skickats på remiss till 
kommunens bolag Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB samt Tjörns Måltids AB 
för att inhämta bolagens synpunkter på utredningens resultat och förslag på 
åtgärder. Bolagens remissvar har nu inkommit. 

Tidigare beslut 
KF 2018-05-17 § 75 
KSAU 2019-08-22 § 161 
KSAU 2019-09-19 § 178 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
Information om pågående utredning har skett till Central samverkansgrupp, CSG, 
vid några tillfällen. 

Beslutsunderlag 
Remissvar Tjörns Bostads AB 
Remissvar Tjörns HamnarAB 
Remissvar Tjörns Måltids AB 
Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern, PWC 
Prememoria ”Frågor rörande organisationsstruktur beträffande verksamhetslokaler”, 
FRONT Advokater AB 
Utredning ”Hyressättning på affärsmässiga grunder”, FRONT Advokater AB HFD 
2017 ref 14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Björn Möller (-) föreslår att arbetsutskottet ska uppdra åt 
förvaltningen att utreda följande punkter avseende bolagsstrukturen i Tjörns 
kommuns bolagskoncern och återkomma med förslag till beslut: 

 Möjlighet till ökad transparens och säkerställa likabehandling. 
 Minimera parallella organisationer med likartade uppgifter inom 

kommunkoncernen. 
 Kostnadseffektiv organisation med goda möjligheter till effektiv styrning och 

uppföljning. 
 Vilka för- och nackdelar finns med konstruktion enligt: 

o Moderbolag och dotterbolag eller bolag direkt underställda 
kommunfullmäktige, 

o Ett renodlat allmännyttigt bostadsbolag eller som nuvarande 
konstruktion 

 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
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§123 
 
Svar på initiativärende om vidarebefordring av e-post till 
förtroendevalda 
 
2020/126 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
förtroendevalda ska ges möjlighet att genom applikation få tillgång till sitt 
kommunala e-postkonto i privat mobil och/eller läsplatta samt privat dator.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg har till kommunstyrelsen inkommit med ett initiativärende där han 
beskriver att ett flertal förtroendevalda önskar vidarebefordring av e-post till privata 
enheter och önskar att det ges uppdrag att förvaltningen tar fram en möjlig lösning 
för detta.  
Kommunens IT-avdelning har för detta ändamål tagit fram en lösning som bygger 
på samma system som kommunens anställda använder för att på ett säkert sätt 
kunna ha e-post i sina tjänstetelefoner.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 129 den 30 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-27 
Initiativärende, 2020-04-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att det även ska 
gälla privat dator. 
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§124 
 
Yttrande samrådshandlingar dpl Ishallen, Rönnäng 
 
2020/162 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

Barnkonventionen 
Barnperspektivet bevakas i planarbetet.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppmanats att yttra sig över samrådshandlingarna för 
detaljplan Ishallen, Rönnäng. 

För det som har föreslagits i samrådshandlingarna har kommunstyrelsen ingen att 
erinra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-06-04 
Kartbilaga 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson föreslår att kommunstyrelsen inte har något att erinra. 
 
Beslutet skickas till 
Planavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§125 
 
Information: Uppföljning lägesbeskrivning Covid19-Coronaviruset 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Johan Nilsson informerar om påverkan på kommunens verksamheter i och med 
smittspridningen av Coronaviruset. 
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§126 
 
Information: Återrapportering uppdrag avseende utreda 
möjligheten till införande av busskort för ungdomar 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Arbetsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till införande 
av busskort för ungdomar. Handläggaren Johan Nilsson återrapporterar uppdraget. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 261 den 14 november 2019 
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§127 
 
Samråd Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Mark- och exploateringschef Jimmy Lundström samråder med arbetsutskottet i 
aktuella frågor. I dag beträffande ärendena 

 KS 2019/266 
 KS 2020/162 
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§128 
 
Information: Politiska klimatet 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp med företrädare från respektive parti representerat i fullmäktige ska 
tillsättas. 
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§129 
 
Information: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Martin Johansen (L) redogör för överläggningar inom ramen för styrningen av 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Ägarrådet kommer att sammanträde 
nästa vecka. 
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§130 
 
Kommunchefen informerar 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunchef Ann-Britt Svedberg informerar om aktuella frågor från förvaltningen 
och i dag bland annat om: 

 Den nya webbplatsen för Tjörns kommun (tjorn.se) 
 Rådande vattenläge i dricksvattentäkterna 
 Genomfört GR-möte 
 Södra hamnen i Skärhamn 
 Familjecentralen i Myggenäs 
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