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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansen (L) 
Bo Bertelsen (M), ersätter Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
Rikard Larsson (S), ersätter Rosalie Sanyang (S) 
Björn Möller (KD) fd (M) 
 

Övriga närvarande George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Anette Johannessen (S) 
 
Evike Sandor, kommundirektör 
Magdalena Patriksson, avdelningschef 
Johan Nilsson, kommunsekreterare 
Emma Pakki, kommunjurist  §§ 46-47, 66 
Hans Kristensson, Stiftelsen Ishallen Tjörn § 47 
Mats Pettersson, Stiftelsen Ishallen Tjörn § 47 
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef § 48 
Lill Yngvesson, avfallschef  § 48 

2



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
ändring: 
 
Tillägg: 

- Beslut om remiss: Riktlinjer för visselblåsarfunktionen 
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 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 

Information: Ombyggnation av Tjörns ishall 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Hans Kristensson och Mats Pettersson, representanter från Stiftelsen 
Ishallen Tjörn, informerar arbetsutskottet om status kring 
ombyggnation av ishallen. 
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 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 

Information: Avfallstaxa, dragvägar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadschef Marie-Louise Bergqvist och avfallschef Lill 
Yngvesson informerar arbetsutskottet om uppkomna frågor relaterat till 
dragvägar, som är en del av kommunens avfallstaxa. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 

Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2022/87 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2. Godkänna årsredovisning för Vatten och 
avloppsverksamheten 2021 

3. Godkänna årsredovisningen för Avfallsverksamheten 2021 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens 
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun 
redovisar ett resultat på +89,6 miljoner kronor jämfört med budget 
för 2021 på +5,3 miljoner kronor. Kommunens investeringar var 
budgeterade till 118,5 miljoner kronor och utförda investeringar 
blev 55,0 miljoner kronor. 

Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 94 procent är 
helt eller delvis uppfyllda. Om man räknar med måluppfyllelsen 
för bolagen i denna siffra är 92 procent av de prioriterade målen 
helt eller delvis uppfyllda. 

Samverkan 
CSG 2022-03-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Tjörns kommuns årsredovisning 2021 
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2021 
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 

Inskränkning av verksamhetsområde Lilla Brattön 

2022/84 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta om inskränkning av 
verksamhetsområdet Lilla Brattön i enlighet med tjänsteutlåtande 
2022-01-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade år 2002 att inrätta ett 
verksamhetsområde för Lilla Brattön eftersom det motiverades av 
en potentiell utveckling av bebyggelsen på ön. Då exploatering 
inte har skett föreslås nu en inskränkning av verksamhetsområdet. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 42 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-93-14 
Karta över Lilla Brattön 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

2021/214 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad förbundsordning 
för Göteborgsregionens kommunalförbund i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 
 
Sammanfattning 
Förbundsfullmäktig i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
beslutat om vissa organisatoriska förändringar i 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Med anledning av det 
har kommunalförbundet tagit fram ett förslag till reviderad 
förbundsordning. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 
och med 2023. 

Förutom redaktionella ändringar avser revideringen framförallt 
ändring av sättet att utse ledamöter till förbundsfullmäktige, 
ändring av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen samt 
förtydligande av hur val till politiskt sammansatta 
beredningsgrupper ska genomföras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Förslag till reviderad förbundsordning inkl. tjänsteskrivelse, 
bilaga 1 
Beslut om reviderad politisk organisation för GR, bilaga 2 
Beslut om reviderad förbundsordning för GR, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 

Godkännande av avtal med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2022/35 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Sammanfattning 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv ingick 2014 ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterar 
kommunernas avsikt att leverera vatten från Kungälv till Stenungsund 
och vidare leverans till Tjörn.  

Den största råvattentillgången i regionen, Göta älv, används som 
råvattentäkt i Kungälvs kommuns nya vattenverk från 2019 för 
produktion av renvatten. Vattenverket är dimensionerat för att uppfylla 
intentionsavtalet mellan de tre kommunerna Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn angående utbyggnad av VA-system och för att kunna 
producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion av 300 
l/s. Kungälvs kommun genomför byggnation av vattenledning från 
Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. 
Stenungsund genomför nu byggnation av ledningar med ökad 
kapacitet för att kunna leverera vatten vidare till Tjörn enligt avtal om 
renvattenleverans.   

Sammantaget planeras leveransen av vatten till Tjörn kunna starta 
årsskiftet 2023/24.  

Avtalet som omfattas av detta beslut gäller Stenungsunds oh Tjörns 
åtaganden gällande leveransmängd och kostnader per kommun. 
Avtalet bygger på motsvarande avtal mellan Kungälvs och 
Stenungsunds kommuner, som tagits fram av Kungälvs kommun i nära 
samarbete med Stenungsunds kommun och jurister. 

Samhällsbyggnadsnämnden har nu överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

9



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23, § 72 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-15 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
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§ 53 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

2021/147 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby 
tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid 
Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och 
hitta lösningar för detta.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Båda 
instanserna föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
att kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med frågan om 
tillgängliga friluftsmål i många år. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har bland annat planerat för åtgärder som förväntas medföra 50 
parkeringsplatser i anslutning till Bö tjärn, som ska anläggas i 
samband med att Skärhamns motionsspår färdigställs. 

Kommunkansliet delar nämndernas bedömning och föreslår att 
motionen ska avslås. 
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Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 4 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 93 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-05 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-08-19 
Motion 2021-04-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
arbetskläder till förskolans personal 

2021/159 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- Motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-14 där det framgår att respektive 
nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
arbetskläder till förskolans personal, med följande yrkanden: 

”- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans 
personal. 

- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som 
tjänsteförmån till förskolans personal.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden som ställer sig positiv till remissen men ser 
samtidigt behovet av en kommunövergripande policy gällande 
frågan om arbetskläder för att få en systematisk och likvärdig 
hantering inom kommunens förvaltningar. 

Det framkommer även i tjänsteutlåtande från barn- och 
utbildningsförvaltningen att man 2016 genomförde inköp av 
arbetskläder för personalen på samtliga kommunala förskolor, där 
varje medarbetare fick utprovade vind-och vattentäta ställ 
tillsammans med en fleecetröja. Dessa inköp finansierades då av 
centrala medel på barn- och utbildningsförvaltningen. Därefter 
har nya arbetskläder köpts in vid behov, vilket debiterats 
respektive förskolas budget. 

Kommunkansliet bedömer således att det saknas skäl att utreda 
frågan vidare, då möjligheten till arbetskläder till viss del redan 
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tillgodoses. Därutöver bedöms frågan vara av sådan karaktär, att 
respektive nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning, 
utan detaljstyrning av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår 
därmed att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 55 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Klimatet 2030 

2021/48 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 
hänvisning till kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-03-10. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) har inlämnat en motion angående kommunens 
arbeta kopplat till Klimat 2030 samt Agenda 2030.  

Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete som skapats 
från och med mars 2022 inom ramen för kommunkansliet har 
uppdraget att driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete 
inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är 
att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och 
samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar 
förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar. Medarbetarna på avdelningen ska 
bidra med kunskap och kompetens kring hållbarhetsfrågorna och 
ska arbeta såväl strategiskt som operativt med hållbarhet. Inom 
ramen för avdelningens verksamhet kommer planer och strategier 
kopplat till hur kommunen ska fortsätta sitt arbete kopplat till 
hållbarhetsfrågorna att tas fram. De åtgärder och aktiviteter som 
kommunen genomför ska kommuniceras internt och externt och 
kommunikationsinsatserna kan med fördel planeras och samlas i 
en kommunikationsplan.  

Kommunstyrelsen har också i sin budget prioriterade mål som 
fokuserar på de frågor som berörs i motionen. Uppföljning 
kopplade till dessa mål kommer att presenteras för politiken 
löpande under året i samband med delårs- och helårsuppföljning 
av budget. 
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Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Klimatet 2030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 56 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 förvaltning 

2021/165 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 
hänvisning till kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-03-08. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) inlämnade 2021-05-20 en motion kopplat till Agenda 
2030 förvaltning. I motionen yrkar motionärerna på att skyndsamt 
uppdra åt kommunen att utreda hur kommunen kan 
omorganisera sig, med syfte att skapa modernare arbetsstrukturer 
och bättre samverkan. Detta för att på ett realistisk sätt, i samsyn 
mellan olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, kunna 
arbeta effektivt för ekologisk, social- och ekonomisk hållbarhet. 

Från och mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunkansliet. 
Avdelningen har uppdraget att driva och samordna kommunens 
hållbarhetsarbete inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med 
avdelningen är att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, 
strategiskt och samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen 
skapar förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar.  

Kommunkansliet har också under 2021 genomfört en inledande 
utredning kring möjligheterna att förändra nuvarande nämnd- 
och förvaltningsstruktur. En av fördelarna av en förändrad 
struktur som lyfts fram i rapporten är att en ny struktur skulle 
kunna främja ett ökat internt samarbete. Rapporten har 
presenterats och överlämnats till politiken för vidare hantering. 

Utifrån ovanstående föreslår kommunkansliet att motionen ska 
anses vara besvarad. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Agenda 2030 förvaltning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 57 

Kommunstyrelsens årsbokslut 2021 

2022/73 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att godkänna Kommunstyrelsens årsbokslut 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens årsbokslut 2021 innefattar kommunkansli och 
kommungemensamma verksamheter. 

Kommunstyrelsen inklusive den politiska verksamheten redovisar 
för helåret en positiv budgetavvikelse på totalt +0,5 mkr. Den 
politiska verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse +0,1 
mkr. 

Kommunkansliets avdelningar redovisar en positiv 
budgetavvikelse med +1,8 miljoner kronor och 
kommungemensamma verksamheter redovisar en negativ 
budgetavvikelse på -1,4 mkr. 

Måluppfyllelse av de prioriterade målen 2021 ligger på 94 procent 
helt eller delvis uppfyllda mål och 6 procent ej uppfyllda mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Helårsrapport 2021 - Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 58 

Uppföljning/årsredovisning Folkhälsa och social 
hållbarhet 2021 

2022/29 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att notera uppföljningen för 2021 från Rådet för hälsa och 
social hållbarhet till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Sammanfattning 
Tjörns kommun har tecknat avtal med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen 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. 

Tidigare beslut 
Rådet för hälsa och social hållbarhet 2022-02-24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-01 
Ekonomisk redovisning folkhälsa och social hållbarhet 2021 
Svar på Västra hälso-och sjukvårdens uppföljningsmall 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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§ 59 

Rapportering av säkerhetsarbetet 2021 

2022/62 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att notera informationen om säkerhetsarbetet 2021. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunens säkerhetspolicy och krav från 
kommunens försäkringsbolag, ska det göras en årlig rapportering 
av kommunens säkerhetsarbete till kommunstyrelsen. 

Den årliga rapporteringen av säkerhetsarbetet består av: 

• verksamhetsberättelse  
• uppföljning av avvikande händelser 
• öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet 

Som framgår av verksamhetsberättelsen är det många bra saker 
som görs i kommunens arbete med en säker och trygg kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet 2021 
Skadegörelse 2021 
Uppföljning avvikande händelser 2021 
Öppna jämförelser Trygghet och Säkerhet (Myndigheten för 
samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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§ 60 

Återkoppling avseende Tjörns kommuns mål och 
riktlinjer med nationella minoritetsspråk 

2022/30 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att notera informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-09 att: 

1. Anta Tjörns kommuns mål- och riktlinjer med nationella 
minoritetsspråk.  

2. Att det ska ske en årlig återkoppling till kommunstyrelsen om 
hur arbetet fortskrider. 

Information har inhämtats från samtliga förvaltningar och 
redovisas i bilagd rapport.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-01-09, § 20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-02 
Rapport: Tjörns kommuns arbete för svenska minoriteter 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska 
bifalla förvaltningens förslag. 
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§ 61 

Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 2023 

2022/77 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att Tjörns kommun inte har något att erinra mot GR:s 
förbundsstyrelses förslag till budget för GR 2023. 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett 
samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år. GR har 
till medlemskommunerna översänt förslag på rambudget för 2023. 

Årsavgiften för GR beräknas utifrån kommunens invånarantal och 
uppgick under 2022 till 72,64 kr per invånare. Inför 2023 föreslås 
uppräkningen att följa invånarantalet och en oförändrad nivå på 
72,64 kr per invånare. 

Tjörns totala årsavgift 2022 uppgick till 1 173 tkr. Utifrån statistik 
från statistiska centralbyrån (SCB) uppgick befolkningen i Tjörns 
kommun per den 31 december 2021 till 16 312 invånare vilket 
innebär en årsavgift för 2023 på 1 185 tkr.  

I underlaget finns även den strategiska inriktningen för GR 2020-
2023. Denna antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18 och ligger 
fast för hela perioden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen GR 
Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 
Strategisk inriktning 2020-2023  
Plan- och detaljbudget 2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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§ 62 

Återremitterat ärende: Begäran om starttillstånd för 
renovering av kommunhuset 

2022/43 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Reservation 
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunhuset 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. Tjörns kommun har tillsammans med Tjörns Bostads 
AB tagit fram kostnadsberäkningar och en tidsplan för att 
genomföra renoveringsarbetet. 

I investeringsbudgeten för 2022 finns projektmedel avsatta för att 
genomföra renovering av kommunhuset. Enligt kommunens 
investeringspolicy behöver kommunstyrelsens arbetsutskott 
godkänna starttillstånd för projektmedel innan dessa kan tas i 
bruk.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt möte 2022-02-
24 att skicka ärendet på återremiss för att utreda ytornas 
effektivitet och användning. Förvaltningen har nu hanterat frågan 
och svar finns under ärende-rubriken. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Blankett för starttillstånd renovering av kommunhuset 
PM angående inomhusmiljön utifrån arbetsmiljösynpunkt och 
lagstiftning 
PM angående kommunhusets lokaleffektivitet (NIRAS 2022-03-10) 
Rapport – utredning klimatåtgärder kommunhuset i Skärhamn 
2019 
Rapport – innemiljöutredning kommunhuset i Skärhamn 
2017/2018 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 11:02 – 11:07. 

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

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

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 Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

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

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

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 
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Skriftlig reservation 
Martin Johansen (L) och Bo Bertelsen (M) reserverar sig enligt:  

”Vi tycker att det är olyckligt att beslutet om att skapa en god 
arbetsmiljö för våra medarbetare förhalas då det i skyddsronder, 
medarbetarsamtal och fackliga kontakter framkommit att dessa 
åtgärder är nödvändiga. Det anfördes bland annat att förstudien 
borde ha utförts av professionella, inte av Tjörns Bostads AB vilket 
vi finner anmärkningsvärt då det framfördes av den dåvarande 
ordföranden i bolaget.  

Nu hoppas vi att ärendet inte ska bli ytterligare fördröjt av 
kristdemokraterna utan att vi kan tillmötesgå de rimliga önskemål 
medarbetare och fackförbund har på arbetsmiljön i 
kommunkontoret nu när kommunfullmäktige fastställt att denna 
arbetsplats ska finnas kvar och huset inte användas till något 
annat.” 
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§ 63 

Beslut om remiss: Informationssäkerhetspolicy 

2021/141 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Skicka Informationssäkerhetspolicy på remiss till samtliga 
nämnder och bolag.  

2. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 6 
juni 2022. 

Sammanfattning 
Förslag till ny informationssäkerhetspolicy har upprättats. 
Ärendet föreslås remitteras till nämnder och bolag för att 
inhämtande av synpunkter. 

Betydelsen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ökar i 
takt med omvärldsförändringar, t.ex. snabb digitaliseringstakt och 
ökade cyberhot. Förslaget som utarbetats innehåller kommunens 
viljeinriktning och övergripande mål och tar sikte på de närmaste 
3-5 åren. Särskild vikt läggs vid ökad medvetenhet inom 
organisationen, reservrutiner och riskbedömningar. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-06-03, § 131 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Informationssäkerhetspolicy - remissversion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 64 

Kommundirektören informerar 

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

- rekryteringsläget 
- mark- och exploateringsavdelnings ärenden som återfinns i 

förteckningen över politiskt givna uppdrag eller beslut som 
föranleder ytterligare åtgärder. 
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§ 65 

Meddelanden 

2022/1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar inkomna meddelanden. 
 
Meddelanden per 2022-03-17 
Beslut från Socialnämnden § 30/2022-02-23 – Årsredovisning 2021 

Verksamhetsberättelse 2021 från Fiskekommunerna 

Beslut från Direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund  
§ 28/2022-03-11 - Samverkansavtal SBRF – RSG 

Beslut från Direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund  
§ 29/2022-03-11 - Särskilt inriktningsbeslut SIB 
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§ 66 

Beslut om remiss: Riktlinjer för visselblåsarfunktionen 

2022/74 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Skicka förslag till Riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal 

för visselblåsning på remiss till samtliga nämnder och styrelser. 

2. Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-05-01. 
 
Sammanfattning 
Visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021. 
Visselblåsarlagens huvudsakliga syfte är att ge ett förstärkt skydd 
till personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om 
sådana missförhållanden som anges i visselblåsarlagen. Med 
missförhållanden avses missförhållanden som är av allmänt 
intresse, brott mot svensk lag eller brott mot sådan rättsakt inom 
EU som nämns i visseblåsarlagen. Av visselblåsarlagen framgår 
att kommuner ska inrätta en rapporteringskanal senast den 17 juli 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Riktlinje för Tjörns kommuns rapporteringskanal för 
visselblåsning, bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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