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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M) 
Gert Kjellberg (TP) 
Peter Bäcklund (S) 
Björn Möller (KD) 
 

Övriga närvarande Thord Jansson (SD) 
Kristina Nyckelgård (M) 
George Strömbom (C) 
Ludwig Andréasson (S) 
Anette Johannessen (S) 
 
Shuja-At Noormohamed, tillförordnad kommundirektör 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef §§ 28-29, 40 
Annica Skog, fastighetschef  §§ 28-29, 40 
Mikael Wollbrandt, mark- och exploateringsingenjör §§ 28-29, 40

 Pernilla Attnäs Björk, planarkitekt § 37 
 Caroline Folkesson, plan- och översiktsplanerare § 37
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§ 20 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
ändringar: 
 
Tillägg: 
Information: Bostadsrättsförening Panorama 360 
 
Utgår: 
Information: Åtgärdsvalsstudie väg 160 
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§ 21 

Reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla-Edet, 
Orust, Tjörn och Stenungsund 

2022/361 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för 
Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och 
Stenungsund, med ändring av § 13, p 2 enligt nytt förslag nedan: 

Nytt förslag 

I andra hand träder ersättare från eget parti in. 

Ursprungligt förslag 

I andra hand träder ersättare från eget parti in i den ordningen de 
upptagits i valprotokollet. 

Sammanfattning 
Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har sedan 
2015 en gemensam överförmyndarnämnd och organisation för 
överförmyndarverksamhet. Den gemensamma organisationen 
utför de uppgifter som ankommer på överförmyndarnämnden. 

Nuvarande reglemente för nämnden antogs 2014, varpå en 
översyn har genomförts för att modernisera och uppdatera 
reglementet utifrån nuvarande arbetssätt och lagar. 

Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde 2022-12-14 
att översända förslag till nytt reglemente för antagande hos 
respektive samverkanskommun. En dialog har därefter förts 
kommunerna emellan som medfört ett förtydligande av paragraf 
13 punkt 2, där det enbart ska framgå att det i andra han är 
ersättare från eget parti som träder in vid frånvaro.  

Tidigare beslut 
Överförmyndarnämnden 2022-12-14, § 60 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Förslag till Reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla-Edet, 
Orust, Tjörn och Stenungsund 
Nu gällande Reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla-Edet, 
Orust, Tjörn och Stenungsund 
Samarbetsavtal för gemensam överförmyndarverksamhet - Lilla 
Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) och Peter Bäcklund (S) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 22 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg, kvartal 4 2022 

2023/45 

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

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 4 2022 av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera 
avseende bostad för vuxna i form av gruppbostad enligt 9 § 
LSS. 

 Kommunen hade 1 ej verkställt beslut att rapportera avseende 
bostad för vuxna i form av gruppbostad och bostad för vuxna i 
form av servicebostad enligt 9 § LSS.  

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

Fördelning av kön: 4 kvinnor och 4 män. 

För mer information i ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2023-01-13. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2023-01-24, § 15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2023-01-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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§ 23 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Benny Halldin 
(S) om ändring av VA-taxan 

2021/375 

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

Sammanfattning 
Benny Halldin (S) har lämnat in en motion om ändringar av VA-
taxan, med följande yrkanden: 

”Att punkt 6 i dagens taxa om ”Anläggningsavgift för allmän 
platsmark” sätts till 0 kronor per kvadratmeter. 

Att punkt 11 i dagens taxa om ”Brukningsavgift för allmän plats” 
sätts till 0 kronor per kvadratmeter.” 

Motionen remitterades ursprungligen till samhällsbyggnadsnämnden 
som föreslog att motionen skulle avslås. Nämnden hänvisade till VA-
avdelningen svar, där det framgår att enligt paragraf 27 i 
vattentjänstlagen ska kommunen ta betalt på det sätt som sker enligt 
punkterna 6 och 11 i nuvarande VA-taxa. Man påtalade även att det 
pågick ett utredningsarbete gällande debitering av dagvatten. I det 
ingick att titta närmare på hur man ska debitera, vilka som ska debiteras 
samt vilka kostnader man har. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2022-09-22 
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden i avvaktan på 
VA-avdelningens utredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt, där 
man vidhåller förslaget att avslå motionen. I nämndens svar har man 
även förtydligat, att den utredning som nämnden tidigare hänvisat till är 
ett kontinuerligt arbete som VA-avdelningen bedriver, där det löpande 
utvärderas vilka intäkter VA-kollektivet har i relation till det aktuella 
kostnadsläget. Oavsett detta löpande utvärderingsarbete kvarstår 
lagregleringen som nämnden hänvisade till i tidigare svar på motion; 
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Enligt § 27 i vattentjänstlagen ska kommunen ta betalt på det sätt som 
sker enligt punkterna 6 och 11 i nuvarande VA-taxa. 

Kommunkansliet har inga övriga synpunkter i ärendet utan föreslår att 
samhällsbyggnadsnämndens förslag bifalls. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25, § 10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-20, § 177 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 252 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Motion 2021-12-06 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-01-09 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-06-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Peter Bäcklund (S) och Björn Möller (KD) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 
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§ 24 

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om att NPF-
anpassa Tjörns skolor (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) 

2022/158 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 
hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens 
tjänsteutlåtande 2022-09-22. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om att NPF-anpassa 
Tjörns skolor (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), med 
följande yrkanden: 

 Att man utreder möjligheten att under en 4 års period NPF säkra 
samtliga Skolor och Förskolor på Tjörn (mycket av 
lokalanpassningen går att göra i samband med det löpande 
underhållet som ändå behöver göras.) 

 Att krav ställs på att vid all ny / ombyggnation ska detta ske på ett 
sådant så att sätt att lokalerna klarar kraven för en NPF säkrad 
skola. 

 Att man under 4 års perioden säkerställer att alla av skolans 
personal får utbildning om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö. 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2022-09-29 
svarat att man fortsätter att inom verksamheten och i sitt löpnade 
arbete utveckla undervisning och lärmiljöer för att möta elevers 
olika behov och förutsättningar. 

I barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 
2022-09-22 noteras även att beträffande förvaltningens samlade 
kompetens om NPF-diagnoser bedöms den för närvarande som 
mycket god. Pedagogisk personal har sin lärarutbildning som 
grund och all personal i sär- och grundskolan har genomgått 
Skolverkets didaktiska utbildning ”Specialpedagogik för lärande”, 
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dessutom genomförs ytterligare ett par fördjupande utbildningar 
om NPF. 

Beträffande lokalanpassningar så pågår dessa kontinuerligt. Vid 
större ombyggnader inkluderas alltid NPF-behov och 
förvaltningen samarbetar med TBAB och entreprenörer med syfte 
att bygga/renovera på ett sådant sätt att professionen, efter 
avslutad ombyggnation, har möjlighet att detaljanpassa 
verksamheten. Förhållandevis få stora ombyggnationer har 
genomförts de senaste åren men ett exempel är sommarens 
renovering på Häggvallsskolan där det blir möjligt för skolan att 
inreda på ett sätt som tar hänsyn till elevers behov av 
anpassningar. Utöver detta, genomförs ett antal mindre 
lokalprojekt. 

Kommunkansliet har i övrigt inget att anföra, utan hänvisar till 
barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, för mer 
utförlig information om hur man arbetar med denna fråga. 
Motionen föreslås vara besvarad med hänvisning till 
förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-29, § 69 
Kommunfullmäktige 2022-05-19, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Motion 2022-05-19 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-09-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Peter Bäcklund (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs.
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§ 25 

Svar på motion från Tanja Siladji Dahne (MP) om om 
strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

2022/347 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 
hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2023-01-19. 

Sammanfattning 
Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en motion om strategi för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med följande 
yrkande: 

- att anta en strategi för hur kommunkoncernen inklusive våra bolag 
arbetar utifrån sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
Barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ingår i 
dagsläget som en del i kommunens folkhälsopolitiska strategi 
vilken kommer uppdateras under 2023. Arbetet med SRHR 
kommer ta avstamp i den nationella strategin och det pågående 
arbetet med en nationell handlingsplan.  
Kommunstyrelseförvaltningen ska också under 2023 uppdatera 
Barn- och ungdomsplanen samt Handlingsplan för stärkt och 
samordnad barn- och ungdomskultur. Båda planerna utgår från 
och realiserar Barnkonventionen. Arbetet med nämnda 
styrdokument kommer beröra alla delar av de mänskliga 
rättigheterna och alla sju diskrimineringsgrunderna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-19 
Motion från Tanja Siladji Dahne (MP) om om strategi för sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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§ 26 

Fördelning av budget 2023 avseende politikerkostnader 

2023/55 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa fördelning av 
budget 2023 avseende politikerkostnader, enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om en rambudget för 
politikerkostnader om 9,6 Mkr. Efter beredning av fullmäktiges 
presidium föreslås revisionen tilldelas 1 mkr. Utifrån detta har 
förvaltningen tagit fram ett förslag till fördelning på nämndnivå, 
för fastställande av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Förslag till fördelning budget 2023 politisk verksamhet, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 27 

Revidering av Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt 
lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa 

2022/339 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt lagen (2006:1570) om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa ändras så 
att § 8 lyder som följer: ”Samhällsbyggnadsnämnden får för 
varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.” 

2. Taxan höjs från 1 064 kronor till 1 286 kronor per timme. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2022-11-16 
beslutat att föreslå en revidering av taxan för Tjörns kommuns 
arbete enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot 
mot människors hälsa. Förslaget innebär en höjning av 
timavgiften från 1 064 kronor till 1 286 kronor per timme, vilket 
motsvarar avgifterna i Föreskrifter om avgifter för Tjörns 
kommuns verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och 
lagen om sprängämnesprekursorer. Därutöver föreslås en ändring 
av § 8, som syftar till att ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet 
att vid behov reglera avgiften i enlighet med PKV, Prisindex för 
kommunal verksamhet. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-16, § 238 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt lagen 2006:1570 om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa - med förslag 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-11-10 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 28 

Markanvisning för ”Tennistomten” Myggenäs 12:139 

2023/50 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
markanvisningstävling för ”Tennistomten” Myggenäs 12:139. 

2. Markanvisningstävling ska genomföras med inriktning att 
området ska bebyggas med trygghetsboenden.  

Sammanfattning 
För detaljplanen, ”Tennistomten” Myggenäs 12:139 kommer 
granskningsförfarandet snart genomföras.  Detaljplanen medger 
bland annat byggande av flerbostadshus. 

Intresset för området har varit stort och flera intressenter har 
efterfrågat direktanvisning av området. 

Enligt kommunens riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningar är huvudregeln att tillämpa 
markanvisningstävling för områden som ska säljas. 

I en markanvisningstävling kan det ställas krav som blivande 
exploatörer behöver uppfylla. Förvaltningens förslag är att ställa 
krav på upplåtelseform som styr fördelningen mellan 
bostadsrätter och hyresrätter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 
Utkast plankarta, bilaga 1  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag, med ändring av inriktning för markanvisningstävlingen från 
bostads- och hyresrätter till trygghetsboenden. 
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Peter Bäcklund (S) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen besluta att erbjuda Tjörns Bostads AB markanvisning 
för byggande av trygghetsboende i kombination med bostads- och 
hyresrätter. 

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 Peter Bäcklunds (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Gert Kjellberg (TP). 

2 Nej-röster, Peter Bäcklund (S), Björn Möller (KD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 
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§ 29 

Ansökan om planbesked Myggenäs 12:139 (Solglimten) 

2023/52 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att ansöka om planbesked för Myggenäs 12:139 i enlighet 
med bilaga 1, till tjänsteutlåtandet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att uppdra 
förvaltningen att inför kommunstyrelsens behandling revidera 
bilaga 1, för ändrad inriktning från seniorboende till bostads- och 
hyresrätter. 

Sammanfattning 
Ansökan om planbesked omfattar del av Myggenäs 12:139. 
Området är beläget i utkanten av villabebyggelse och utgörs av 
parkering och grönområde. 

I Tjörns kommun finns det en stor brist på flerbostadshus med 
inriktning mot seniorboende. 

Området har bedömts som lämpligt för exploatering. Flera aktörer 
har visat intresse att exploatera området med inriktning för 
seniorboende. 

Vid arbetsutskottets sammanträde förs en diskussion om 
möjligheten att tillskapa trygghetsboenden vid den så kallade 
”Tennistomten”, Myggenäs 12:139. Det aktuella ärenden kan då 
skifta inriktning till bostads- och hyresrätter i allmänhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-07 
Ansökan om planbesked Tjörn Myggenäs 12:139, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag, med tillägg att förvaltningens uppdras att inför 
kommunstyrelsens behandling revidera bilaga 1, för ändrad inriktning 
från seniorboende till bostads- och hyresrätter.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 

Lokalförsörjningsplan 2024-2028 

2023/51 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att godkänna föreslagen lokalförsörjningsplan 2024 – 2028. 

Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplan 2024 – 2028 är den reviderade versionen av 
lokalförsörjningsplan 2023 – 2025. Lokalförsörjningsplanen utgår 
från det antagna styrdokumentet Riktlinjer för lokalförsörjning i 
Tjörns kommun. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att vara 
förvaltningarnas strategiska handlingsplan för verksamhetslokaler 
och visa på behovet över en tioårsperiod.  

Kommunen skapar på så vis förutsättningar för att hålla nere 
kostnaderna och få en tydlig prioritering, bättre samordning och 
mer långsiktig planering i sin lokalförsörjning. 

Arbetet utförs av lokalberedningen som är en 
kommunövergripande grupp som verkar för att skapa balans 
mellan tillgång och behov av lokaler samt prioriteringar mellan 
förvaltningarna. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022 – 05 – 19, § 109  
Beslut om Riktlinjer för lokalförsörjning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 
Lokalförsörjningsplan 2024 - 2028 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Peter Bäcklund (S) föreslår att ärendet ska återremitteras i väntan på 
beslut om framtida skolstruktur. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 Peter Bäcklunds (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Gert Kjellberg (TP). 

2 Nej-röster, Peter Bäcklund (S), Björn Möller (KD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 

Uppföljning/årsredovisning Folkhälsa och social 
hållbarhet 2022 

2023/24 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att notera uppföljningen för 2022 från Rådet för hälsa och 
social hållbarhet till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har tecknat avtal med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden avseende det gemensamma folkhälsoarbetet i 
Tjörns kommun (samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Tjörns kommun 2021-2024). Avtalet möjliggör 
gemensam finansiering samt gemensamma satsningar.  

I enlighet med avtalet ska en verksamhetsplan samt en 
årsredovisning/uppföljning upprättas årligen. Uppföljning av det 
lokala arbetet ska lämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-23 
Ekonomisk redovisning folkhälsa och social hållbarhet 2022 
Svar på Västra hälso-och sjukvårdens uppföljningsmall 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 

Ansökan om sponsring av Träbåtsfestivalen 2023 

2022/303 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1 Tjörns kommun ska ingå sponsoravtal med Södra Bohuslän Turism 
om 200 000 kronor för att arrangera evenemanget Träbåtsfestivalen 
sommaren 2023 

2 I sponsringsbeloppet ingå bland annat kostnader för 
gästhamn/hamnavgifter för besökande båtar, extra toaletter, 
eventuell annonsering på Myggenästavlan samt renhållning. Tjörns 
kommun står inte för några andra kostnader. 

3 Kommunen bistår med en kontaktperson i evenemangets 
projektgrupp. 

Sammanfattning 
Södra Bohuslän Turism (SBT) ansöker om sponsring av 
evenemanget Träbåtsfestivalen i början av juli 2023. Den sökta 
sponsringen avser 235 000 kronor i projektstöd och är en 
delfinansiering. En minimigräns för sponsringen är enligt ansökan 
200 000 kronor; en lägre investering bedöms av projektgruppen 
(SBT och Västkustens Träbåtsförening, VTF) som omöjlig att 
arrangera en stor festival som är öppen för allmänheten med.  

Övriga åtaganden för Tjörns kommun enligt ansökan är att 
kommunen deltar med en kontaktperson i projektgruppen, 
bekostar extra renhållning under evenemanget samt marknadsför 
festivalen i kommunens egna kanaler. 

Kultur- och fritidsnämndens presidium har yttrat sig över 
ansökan och föreslår en sponsring om 200 000 kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott att besluta att sponsra evenemanget med 200 000 
kronor för att möjliggöra för kommunen att sponsra även andra 
evenemang. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2022-12-12, § 12 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2023-02-13, § 2 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-13 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2023-02-07 
Ansökan om sponsring av Träbåtsfestivalen 2023  
Bilaga till sponsoransökan – Träbåtsfestivalens framtid 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) och Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag. 

Björn Möller (KD) föreslår att arbetsutskottet ska avslå ansökan om 
sponsring. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) och 
Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) och Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Gert Kjellberg (TP), 
Peter Bäcklund (S). 

1 Nej-röst, Björn Möller (KD). 

Gert Kjellbergs (TP) och Bo Bertelsens (M) förslag väljs 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 

Ansökan om sponsring av Sillens dag 2023 

2022/321 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1 Ingå sponsoravtal med Södra Bohuslän Turism (SBT) för 
evenemanget Sillens Dag 2023 om 30 000 kronor 

2 I beloppet ingår bland annat kostnader för extra toaletter, 
renhållning, annonsering på Myggenästavlan och en besöksmätare. 
Tjörns kommun står inte för några andra kostnader. 

3 Tjörns kommun bistår med ljudanläggning, ljudtekniker och 
kontaktperson i evenemangets projektgrupp. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Turisms har inkommit med en 
sponsringsförfrågan kopplat till evenemanget Sillens dag 2023. 
Ansökan avser 50 000 kronor i projektstöd, samt – om tillståndet i 
samhället tillåter musik på olika platser – lån av ljudanläggning, 
ljudtekniker samt bistå med musikinslag, vid en av platserna. 
Bolaget önskar också hjälp med renhållning under evenemanget.  

Kultur- och fritidsnämndens presidium har yttrat sig i ärendet och 
föreslår en sponsring om 30 000 kronor. 
Kommunstyrelseförvaltningen ställer dig bakom detta och föreslår 
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om sponsring om 
30 000 kronor för evenemanget Sillens Dag 2023.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2022-12-12, § 13 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2023-02-13, § 3 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-13 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2023-02-07 
Ansökan om sponsring av Sillens Dag 2023 
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 Sammanträdesdatum 2023-02-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 34 

Ansökan om sponsring av Havets dag 2023 

2023/48 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1 Ingå sponsringsavtal med Rönnängs intresseförening för 
evenemanget Havets Dag 2023 om 30 000 kronor. 

2 I beloppet ingår bland annat kostnader för extra toaletter, 
renhållning, annonsering på Myggenästavlan och en besöksmätare. 
Tjörns kommun står inte för några andra kostnader. 

3 Tjörns kommun bistår med en familjeaktivitet, ljudanläggning, 
ljudtekniker, annonsering i kommunens kanaler samt en 
kontaktperson i evenemangets projektgrupp. 

Sammanfattning 
Rönnängs intresseförening har inlämnat en spinsringsförfrågan 
för Havets Dag i Rönnäng 2023. Föreningen ansöker om 60 000 
kronor till bland annat marknadsföring.  

Kultur- och fritidsnämndens presidium har yttrat sig i ärendet och 
föreslår en sponsring om 30 000 kronor. Kommunstyrelse-
förvaltningen ställer sig bakom detta och föreslår att 
arbetsutskottet beslutar att ingå sponsringsavtal med Rönnängs 
intresseförening för evenemanget Havets Dag 2023 om 30 000 
kronor. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2023-02-13, § 4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2023-02-07 
Ansökan om sponsring från Rönnängs intresseförening för 
evenemanget Havets Dag 2023 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) och Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 35 

Ansökan om sponsring av Tjörn Runt 2023 

2022/336 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå 
sponsringsansökan kopplat till evenemanget Tjörn Runt 2023. 

Sammanfattning 
Stenungsunds seglingssällskap, SSS, ansöker om sponsring av 
tävlingen Tjörn Runt 2023, som är ett 60-årsjubileum. Tävlingen 
äger rum 19 augusti 2023. Föreningen ansöker om 100 000 kronor i 
sponsring av Tjörns kommun, som då skulle vara en av flera 
samarbetspartner.  

Kultur- och fritidsnämndens presidium har yttrat sig i ärendet och 
föreslår avslag till ansökan. Kommunstyrelseförvaltningen ställer 
sig bakom detta yttrande och föreslår att Tjörns kommun inte 
sponsrar Tjörn Runt 2023, då budgeten för sponsring kräver andra 
prioriteringar. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidium 2023-02-13, § 5 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2023-01-16 
Ansökan om sponsring av Tjörn Runt 2023 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 36 

Begäran om utökat starttillstånd för renovering av 
kommunhuset 

2022/43 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna begäran 
om utökat starttillstånd för renovering av kommunhuset. 

Peter Bäcklund (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunhusets inomhusmiljö behöver förbättras. Anmärkningar 
på inomhusmiljön har under många år funnits i medarbetarsamtal 
och genomförda skyddsronder med medarbetarna. Ett flertal 
undersökningar av inomhusmiljön som genomförts av externa 
konsulter pekar på allvarliga brister i inomhusmiljön kopplat till 
reglering av värme och kyla, ventilation samt ytskikt såsom 
mattor.  

För att kommunen ska uppfylla lagkrav kopplat till systematiskt 
arbetsmiljöarbete behöver renovering av kommunhuset 
genomföras.  

Beslut om starttillstånd fattades under våren 2022. Efter att 
starttillståndet beviljades har det ekonomiska läget förändrats 
avsevärt, framförallt med anledning av kriget i Ukraina. 

När anbuden inkom visade det sig att starttillståndet behöver 
utökas.  

I enlighet med investeringspolicy ska ett utökat starttillstånd 
begäras för investeringar som beräknas avvika med en högre 
kostnad på mer än 1,0 mkr eller 10 procent mot aktuellt 
starttillstånd.  

Det utökade starttillståndet ryms inom avsatta projektmedel i 
beslutad investeringsbudget för 2023. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-07, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 62 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 33 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-15 
Begäran om utökat starttillstånd kommunhuset 
Tidigare beviljat starttillstånd 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Protokollsanteckning 
Peter Bäcklund (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. I sak är vi inte emot att 
kommunens medarbetare har en dräglig arbetsmiljö, tvärtom så skulle 
de här åtgärderna varit gjorda långt tidigare. Socialdemokraterna vill 
vara tydliga med att vi ser behovet av ändamålsenliga och 
arbetsmiljömässigt goda lokaler för kommunens medarbetare, inte 
minst i kommunhuset. Vi ser dock stora problem med att majoriteten 
det senaste seklet inte klarat av att ta ett helhetsgrepp över 
lokalstruktur, investeringar och renoveringar med mera. Det visar inte 
minst förfallet på flera av kommunens skolor. Majoritetens budget 
gäller och majoriteten får ta ansvar för det som ska genomföras.” 

Björn Möller (KD) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Tidigare utredningar har angett att kommunhusets lokaler kan 
effektiviseras så att man kan täcka en stor del av kommunens 
behov av administrativa lokaler på längre sikt. Därför vill jag 
försäkra mig om att det är möjligt även efter denna renovering 
som är påkallad av arbetsmiljöskäl.” 

Beslutet skickas till 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 37 

Beslut om samråd för Bostadsförsörjningsprogram 
Tjörns kommun 2023-2026 

2022/323 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Godkänna förslaget ”Bostadsförsörjningsprogram Tjörns kommun 

2023–2026” för remissutskick till Länsstyrelsen, Göteborgsregionen 
(GR), Trafikverket och Västtrafik, grannkommunerna Stenungsund, 
Orust och Kungälv samt till berörda nämnder och styrelser i Tjörns 
kommun. 

2. Samrådet pågår mellan 8 mars och 19 april 2023. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget 
”Bostadsförsörjningsprogram Tjörns kommun 2023–2026” för 
remissutskick till Länsstyrelsen, Göteborgsregionen (GR), 
Trafikverket och Västtrafik, grannkommunerna Stenungsund, 
Orust och Kungälv samt till de förvaltningar och bolag som 
medverkat i framtagandet av programmet: Socialförvaltningen, 
Fastighetsavdelningen och Tjörns Bostads AB. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 189 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-16 
Bostadsförsörjningsprogram Tjörns kommun 2023–2026. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag, med ändring av interna remissinstanser till att inkludera 
berörda nämnder och styrelser.
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§ 38 

Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att ingen övrig information 
delges på dagens sammanträde. 
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§ 39 

Nämndernas detaljbudgetar för 2023 

2023/41 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar nämndernas detaljbudgetar 
för 2023. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av detaljbudget 2023 från 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Nämndernas detaljbudgetar för 2023 
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§ 40 

Information: Bostadsrättsförening Panorama 360 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadschef Marie-Louise Bergqvist och tillförordnad 
kommundirektör Shuja-At Noormohamed informerar arbetsutskottet 
om aktuella frågor i ärendet. 
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