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Kommunfullmäktige 
  2020-09-10 
 

 
Kungörelse 
 
Kommunfullmäktige sammanträder den 17 september 2020, kl. 
18:30, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn 
 
Information 
Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna 
sammankomster med mer än 50 deltagare påverkar formellt inte 
möjligheterna för att hålla sammanträden med fullmäktige.  
 
Åskådare kan ta del av sammanträdet via bildskärm i foajén. I dessa 
tider vill vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via 
webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
för att motverka spridning av Covid-19. 
 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer delvis 
att ske på distans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut  
2020-05-14/§83. För den som deltar på distans sker incheckning vid 
18:00. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (protokollet 
föreslås justeras 23/9 kl 17:00) 

  

3 Upprop   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Älv & Kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2019 

2020/106  

6 Förslag till ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst 

2020/114  

7 Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 1 
2020 

2020/146  
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8 Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin 
Johansson (SD) om entreprenörskap och 
företagande i skolan 

2019/375  

9 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta 

2019/376  

10 Svar på motion från Alma Sibrian (V) om 
åtgärder för att ta hand om regnvattnet 

2019/346  

11 Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
vatten från Göta älv 

2019/390  

12 Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
pendelparkering i Vallhamn 

2019/391  

13 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om förbud mot passiv insamling utav pengar 

2019/133  

14 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
att nuvarande oppositionsråd istället ska 
benämnas majoritetsråd 

2020/31  

15 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om 
att säkerställa saklighet och rättssäkerhet 
från upphandlade advokatfirmor 

2020/37  

16 Svar på motion från Benny Andersson (S) 
och Rosalie Sanyang (S) om ökat stöd till 
Kvinnojouren i Stenungsund 

2018/517  

17 Svar på motion från Maud Hultberg (S) om 
anslag till ”En porrfri barndom” 

2019/420  

18 Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
personalkontinuitet i hemtjänsten 

2020/39  

19 Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
om utsmyckning längs med vägarna 

2019/378  

Anmälningsärenden 

20 Revisionsrapport: Granskning av långsiktig 
finansiell planering 

2020/231  
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För kännedom 

21 För kännedom: Aktuella domar   

 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Anders G Högmark (M)  Johan Nilsson 
ordförande  kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§172 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 
 
2020/106 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet Älv och Kusts styrelse för verksamhetsåret 2019. 
 
 
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 
Samordningsförbundet Älv och Kust begär in respektive deltagande kommuns 
beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet lämnas. 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 143 den 20 augusti 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-22 
Årsredovisning verksamhetsår 2019 Samordningsförbundet Älv och Kust 
Revisionsberättelser 2019 med bilaga för Samordningsförbundet Älv och Kust 
Beslut årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust  
§ 114/2020-03-20 
Beslut revisorernas årsberättelse 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust, § 
115/2020-03-20 
Följebrev  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§143 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 
 
2020/106 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och 
Kusts styrelse för verksamhetsåret 2019. 
 
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 
Samordningsförbundet Älv och Kust begär in respektive deltagande kommuns 
beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  
Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet lämnas. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-22 
Årsredovisning verksamhetsår 2019 Samordningsförbundet Älv och Kust 
Revisionsberättelser 2019 med bilaga för Samordningsförbundet Älv och Kust 
Beslut årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust  
§ 114/2020-03-20 
Beslut revisorernas årsberättelse 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust, § 
115/2020-03-20 
Följebrev  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (2)  

Kommunstyrelsen 
  

2020-07-22 Dnr 2020/106-042 

Carolina Färdig 
Ekonomichef  
0304-60 16 48 
carolina.fardig@tjorn.se 

Kommunstyrelen 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 
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TU – Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv 
och Kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet 
Älv och Kusts styrelse för verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv och Kust begär in respektive deltagande 
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019.  

Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. Revisorerna 
tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas. 

Bilagor 
Årsredovisning verksamhetsår 2019 Samordningsförbundet Älv och Kust 

Revisionsberättelser 2019 med bilaga för Samordningsförbundet Älv och 
Kust 

Beslut årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Älv och Kust  
§ 114/2020-03-20 

Beslut revisorernas årsberättelse 2019, Samordningsförbundet Älv och 
Kust, § 115/2020-03-20 

Följebrev  

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Älv och Kust 
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  2 (2)    

2020-07-22 Dnr 2020/106-042 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

 

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

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§173 
 
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
 
2020/114 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny 
förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med 
anledning av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har 
nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en 
omvärldsanalys över andra förbundsordningar.   
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in, dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika 
röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella 
förtydliganden.  
Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i 
sina respektive fullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2020-09-30. 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 144 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige, § 98 den 14 juni 2018 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-24 
Tjänsteutlåtande förbundsordning den 27 mars 2020 
Förslag till ny förbundsordning 
Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning 
Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§144 
 
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
 
2020/114 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunalförbundet har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med 
anledning av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har 
nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en 
omvärldsanalys över andra förbundsordningar.   
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, 
Lysekil och Sotenäs skrivs in, dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika 
röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella 
förtydliganden.  
Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i 
sina respektive fullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2020-09-30. 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 98 den 14 juni 2018 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-24 
Tjänsteutlåtande förbundsordning den 27 mars 2020 
Förslag till ny förbundsordning 
Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning 
Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen 
  

2020-04-24 Dnr 2020/114-106 

Hans Blomqvist 
Kommunjurist  
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 
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Tjänsteutlåtande - ny förbundsordning för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 
Kommunalförbundet har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning 
med anledning av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I 
arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen 
samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.   

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna 
Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in, dels ett tillägg att ordföranden har 
utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella 
förändringar och redaktionella förtydliganden.  

Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och ansökande 
kommuner som i sina respektive fullmäktige fattar beslut om ny 
förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås 
gälla från 2021-01-01. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 98 den 14 juni 2018 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande förbundsordning den 27 mars 2020 

Förslag till ny förbundsordning 

Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning 

Förslag till ny förbundsordning med ändringsmarkeringar 
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  2 (2)    

2020-04-24 Dnr 2020/114-106 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst 

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

 
 

 

Ann-Britt Svedberg 

Kommunchef 
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Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 

20/0013-4 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt 

kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, 

Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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Förbundsordning    3 (5) 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 

ED1: Ersätts av stycket ovan 

 

ED2: Information flyttad till § 6 

 

ED3: Information finns under § 10 

 

ED4: Informationen finns under § 5 

 

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken  

organisation. 

 

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 

organisation.  

 

ED7: Tidigare § 17. 

 

ED8: Står under paragraf 19. 

 

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  

 

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 

arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 

 

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 

 

ED12: Står under § 19. 
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Förbundsordning 2 (6) 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 § Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i 

kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna 

Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 

Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 

ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs 

Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i 

direktionen.[ED1] 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.[ED2] 

 

Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 

Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3]. 

 

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4] 

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare[ED5] 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
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6 § Mandattid [ED6] 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland 

Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7] 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 

vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. [ED8] 

 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten. Sammanträden 

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9] 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbunds Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 

täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 

vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
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15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna antagen finanspolicyn. Förbundet får inte teckna 

borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

17 § Insyn och informationsskyldighet Styrning och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet 

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i 

förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon 

av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska 

samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10] 

 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11] 

 

Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 

utveckling. [ED12] 

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. Förbundet ska samråda med medlemmarna om 

budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast 

den 30 september före verksamhetsåret. 

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 

Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem 

medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om 

prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
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Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive 

medlemskommun för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som Om ytterligare kommun önskar bli  medlem i förbundet ska 

ansökan ställas ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning 

till medlemmarna. till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, 

ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit en den nya förbundsordningen. som 

anpassats till det nya antalet medlemmar. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 

förbundsordning. 

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ principerna i 10-12 §§ i denna 

förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande 

medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs behövs med anledning av 

utträdet. 

 

23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa Handlingarna ska revideras av förbundets 

revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen  
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ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0013-2 

2020-03-27 

  

 1 (1) 

 
Förbundsordning 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till 

befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 

respektive fullmäktige senast 2020-09-30. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om 

medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån 

kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

 

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs 

skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast 

strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits 

möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst 

som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa 

förändringar och förtydliganden. 

 

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga 

medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa 

ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från  

2021-01-01.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4 

• Förbundsordning med ändringsmarkeringar, dnr 20/0013-3 

 

Beslutet skickas till  

Medlemmar och ansökande kommuner. 

 

 

 

 

 
Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Tidsplan 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde 

januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning. 

Process 

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar 4 nov 2019 - 6 mars 2020 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

6. Val av representanter till direktionen

7. Inträde i förbundet

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

27 mars 2020 

10 april 2020 - 30 sept 2020 

hösten 2020 

okt - nov 2020 

1 jan 2021 

jan 2021 

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar

Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande 

kommuner i Västra Götalands län.  

Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt 

ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020. 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst

Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. 

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning

Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet 

medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.  

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige

Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya 

antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 30 september 2020. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning. 

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde

Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras 

om förbundets tjänster och verksamhet.  

6. Val av representanter till direktionen

Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets 

direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i 

medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande 

församling och styrelse. 
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7. Inträde i förbundet 
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och 

översättningstjänster.  

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift 

Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat 

på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ 

avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya 

medlemmar.  

 

 

 

60



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§174 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg, kvartal 1 2020 
 
2020/146 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar till protokollet att 
information om rapporten lämnats. 
 
 
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 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde kontaktperson 
enligt LSS och särskilt boende för äldre enligt SoL.   
Beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05-
01), samt 2019-11-07.  
Kommunen hade även 4 verkställda beslut gällande särskilt boende för äldre enligt 
SoL att rapportera in, samt 3 ärenden gällande kontaktperson enligt LSS samt 
särskilt boende för äldre enligt SoL som avslutats av annan anledning.   
Fördelning för kön: 2 man, 7 kvinna  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 147 den 20 augusti 2020 
Socialnämnden den 29 april 2020, § 96 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2020-04-16 
Anteckning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§147 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg, kvartal 1 2020 
 
2020/146 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige antecknar till 
protokollet att information om rapporten lämnats.  

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 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 
Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde kontaktperson 
enligt LSS och särskilt boende för äldre enligt SoL.   
Beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05-
01), samt 2019-11-07.  
Kommunen hade även 4 verkställda beslut gällande särskilt boende för äldre enligt 
SoL att rapportera in, samt 3 ärenden gällande kontaktperson enligt LSS samt 
särskilt boende för äldre enligt SoL som avslutats av annan anledning.   
Fördelning för kön: 2 man, 7 kvinna  
Tidigare beslut 
Socialnämnden den 29 april 2020, § 96 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-04-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96 
 
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och 
omsorg kvartal 1 2020 
 
2020/78 
 
Beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats.  

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 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde kontaktperson 
enligt LSS och särskilt boende för äldre enligt SoL.   

Beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men verkställigheten avbröts 2019-05-
01), samt 2019-11-07.  

Kommunen hade även 4 verkställda beslut gällande särskilt boende för äldre enligt 
SoL att rapportera in, samt 3 ärenden gällande kontaktperson enligt LSS samt 
särskilt boende för äldre enligt SoL som avslutats av annan anledning.   

Fördelning för kön: 2 man, 7 kvinna  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-04-16 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 
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Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 1 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten 
lämnats.  

Sammanfattning 
Redovisning av kvartalsrapport 1 2020 av ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS. 

Kommunen hade 2 ej verkställda beslut att rapportera. De gällde 
kontaktperson enligt LSS och särskilt boende för äldre enligt SoL.   

Beslutsdatum 2018-12-28 (beslutet verkställt men verkställigheten 
avbröts 2019-05-01), samt 2019-11-07.  

Kommunen hade även 4 verkställda beslut gällande särskilt boende för 
äldre enligt SoL att rapportera in, samt 3 ärenden gällande kontaktperson 
enligt LSS samt särskilt boende för äldre enligt SoL som avslutats av 
annan anledning.   

Fördelning för kön: 2 man, 7 kvinna  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunens revisorer 

 

Ärendet  
Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till 
Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera 
om en insats avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När 
ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En 
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kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § 
SoL eller 9 § LSS som någon är berättigad till enligt beslut från 
kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om 
kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det 
att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten.  

Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är att lämplig 
person/uppdragstagare saknas, samt att den enskilde tackat nej till 
erbjuden plats. 

 

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

 

 

 

 

Shujaat Noormohamed  
Förvaltningschef 
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Anteckning 
Efter förfrågan om förtydligande information kring Rapportering av ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 1 2020 har socialförvaltningen kontaktats. De låter 
meddela att det i nuläget inte finns några ärenden där kommunen riskerar vite. Vidare förklaras 
utfallet med att det oftast handlar om att den enskilde fått ett erbjudande och tackat nej. Idag har 
de en ”som gått över 3 mån (tillhör kvartal 3), men den enskilde befinner sig på korttids och 
väntar på en plats på Valåsen. Framtiden är osäker med tanke på pågående pandemi som kan ha 
hållit efterfrågan nere och att det framgent kan komma uppstå ”uppdämt” behov.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§128 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet med hänvisning till den 
återremitterade näringslivsstrategin. 

 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och 
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in entreprenörer och 
företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategori de eller 
anställda har som krävs. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök hos många av 
våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så att dom kan berätta om sin 
verksamhet. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta entreprenörskapet 
bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar. 
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande 
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans. 
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns 
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor. 
Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall 
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 67 den 5 mars 2020, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020, 
Barn och utbildningsnämnden, § 9 den 30 januari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 274 den 14 november 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 
Motion den 7 november 2019. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bordlägga ärendet med 
hänvisning till den återremitterade näringslivsstrategin. 
 
Martin Johansson (SD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla Martin Johansens (L) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall kunna löpa 
som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen näringslivsstrategi. 
Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt förslag på kompletterade 
insatser för att skapa en helhet som stärker varje elev. 

2. I övrigt anse motionen besvarad. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och 
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in entreprenörer och 
företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategori de eller 
anställda har som krävs. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök hos många av 
våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så att dom kan berätta om sin 
verksamhet. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta entreprenörskapet 
bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar. 
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande 
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans. 
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns 
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor. 
Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall 
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 36 den 20 februari 2020 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 
Motion den 7 november 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Björn Möller (-) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsen (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Bo Bertelsen (M) förslag 
Nej- röst för Björn Möller (-) m.fl. förslag 

Omröstningsresultat 
6 Ja röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Bo 
Bertelsen (M), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD). 
5 Nej röster, Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Magnus 
Gullbrandsson (TP), Björn Möller (-). 
Bo Bertelsen (M) m.fl. förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med Barn och 
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall kunna löpa 
som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen näringslivsstrategi. 
Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt förslag på kompletterade 
insatser för att skapa en helhet som stärker varje elev. 

2. I övrigt anse motionen besvarad. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka entreprenörskap och 
långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in entreprenörer och 
företag så att de kan berätta om sin verksamhet, vilken yrkeskategori de eller 
anställda har som krävs. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök hos många av 
våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så att dom kan berätta om sin 
verksamhet. 

 Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta entreprenörskapet 
bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har inkommit med svar. 
Dessutom behandlas skolans samverkan med näringslivet i den kommande 
näringslivsstrategin där även Barn och utbildningsnämnden varit remissinstans. 
Båda dessa dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära Tjörns 
näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut mellan våra olika skolor. 
Främst i de tidiga årskurserna saknas en gemensam struktur för hur arbetet skall 
bedrivas. Idag sker arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 § 9 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 
Motion den 7 november 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag 
till beslut. 

Rosalie Sanyang (S) yrkar avslag på motionen med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens remissvar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs.
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Tjänsteutlåtande - Motion från Martin Johansson 
om entreprenörskap och företagande i skolan 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att; 
 
1. Ge kommunstyrelsen uppdrag att tillsammans med Barn och 
utbildningsnämnden ta fram en struktur för hur entreprenörskap skall 
kunna löpa som en röd tråd genom skoltiden, i enlighet med föreslagen 
näringslivsstrategi. Strukturen skall innehålla befintliga insatser samt 
förslag på kompletterade insatser för att skapa en helhet som stärker varje 
elev.  
2. I övrigt anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök 
hos många av våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så 
att dom kan berätta om sin verksamhet. 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 
entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har 
inkommit med svar. Dessutom behandlas skolans samverkan med 
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näringslivet i den kommande näringslivsstrategin där även Barn 
och utbildningsnämnden varit remissinstans. Båda dessa 
dokument visar tydligt att Tjörns skolor redan idag arbetar nära 
Tjörns näringsliv men att insatser och omfattning kan se olika ut 
mellan våra olika skolor. Främst i de tidiga årskurserna saknas en 
gemensam struktur för hur arbetet skall bedrivas. Idag sker 
arbetet många gånger utifrån varje skolas förutsättningar och 
tillgång till näringslivet. 

 

Tidigare beslut 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-30 §9 

Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

 
Ärendet  
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna studiebesök 
hos många av våra entreprenörer och företag i STO- regionen, så 
att dom kan berätta om sin verksamhet. 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 
entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag. 

Remiss har skickats till Barn och utbildningsnämnden som har 
inkommit med svar. Svaret visat att Tjörns kommun har valt att 
uppfylla de nationella målen och riktlinjerna kring studie- och 
yrkesvalsvägledning genom att bland annat: uppmana mellanstadiets 
elever till frivillig praktik, två veckors prao under årskurs 8 och/eller 
årskurs 9, anordna yrkesdagar samt besöka gymnasiedagarna Future 
Skills i Göteborg. Där till ges löpande studie- yrkesvalsvägledning till 
både elever och lärare inför gymnasievalet. Redan i de lägre 
årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och 
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erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland annat genom 
studiebesök i närområdet.  

Det saknas dock en gemensam struktur och en tydlighet i vilka insatser 
som görs, främst i de lägre årskurserna. Detta skulle kunna skapas genom 
att arbeta fram en struktur liknande det så kallade ”kulturträdet”. Det 
skulle innebära att man identifierar redan existerade insatser och på så 
sätt även synliggör vad vi behöver komplettera med. Syftet är att leva 
upp till det som föreslagen näringslivstrategi föreslår, det vill säga att 
samverkan skola-näringsliv skall löpa som en röd tråd genom skoltiden. 
Strukturen bör, likt kulturträdet, tydliggöra vilket basutbud av aktiviteter 
varje årskurs skall genomföra samt att det finns minst en aktivitet per 
årskurs som knyter an till läroplanens mål i de olika ämnena såväl som 
till övergripande mål och riktlinjer. 

 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet är positivt och bidrar till utveckling av barn i att tänka 
entreprenörskap och långsiktigt stärka möjligheten till egen försörjning. 

 

Konsekvens 
Vid ett framtagande av en struktur för samverkan bör det även 
identifieras vilka merkostnader som eventuellt följer ytterligare 
insatser/aktiviteter och hur dessa skall hanteras. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 
 
Remiss - motion från Martin Johansson (SD) om entreprenörskap 
och företagande i skolan 
 
2019/301 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till remissvar, 
tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 

entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna 

studiebesök hos många av våra entreprenörer och företag i 
STO- regionen, så att dom kan berätta om sin verksamhet. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 

entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag.” 

 

Förvaltningens förslag till remissvar 
Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. 
Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. För Tjörns skolor är drivkrafter 
och motivation viktiga kompetenser för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar. I 
ett 1–16 års perspektiv arbetar Tjörns förskolor och skolor med att utveckla 
nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Eleverna tränas också i att 
fatta beslut, kommunicera och samarbeta. 

 
I skollag, läroplan och allmänna råd för grundskolan från Skolverket ges riktlinjer 
om arbetet med arbetsmarknad och arbetslivets förändringar och villkor samt 
utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Studie- och 
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande 
uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Ett viktigt budskap i de 
allmänna råden är att undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans 
utgör den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och 
yrke.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-30  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål: 
 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst 

tillsammans med föräldrar. 
 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två praoveckor 

under årskurs 8 och/eller årskurs 9. 
 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år 

gymnasiedagarna i Göteborg. 
 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där företag och 

vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att genomföra olika work shops 
samt informera om sina verksamheter respektive yrken. 

I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö. Studie- och 
yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt eller tillsammans med 
vårdnadshavare. Informationsmöten angående olika studieval hålls av SYV för 
elever samt föräldrar. Detta för att eleven ska ges förutsättningar att göra väl 
underbyggda studieval. 
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla kunskaper och 
erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland annat genom studiebesök i 
närområdet.  

Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om sina 
intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt ges 
förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i förhållande till 
sina mål inför framtiden. 

Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån behov. 

 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-22 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Louise Marklund (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
Gert Kjellberg (TP) yrkar tillägg till förvaltningens förslag: 
1. Det som motionären föreslår är redan infört genom läroplanen. Kommunens 

högstadieskolor har regelbundna kontakter samt besök från näringslivet. 
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att styrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen i dess helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Louise Marklunds förslag väljs. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Remiss - Motion från Martin Johansson om 
entreprenörskap och företagande i skolan  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
remissvar, tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-22. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om 
entreprenörskap och företagande i skolan. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 
 

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin 
verksamhet, vilken yrkeskategori de eller anställda har 
som krävs. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att 

ordna studiebesök hos många av våra 
entreprenörer och företag i STO- regionen, så att 
dom kan berätta om sin verksamhet. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och 

låta entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med 
vad som krävs med att driva ett företag.” 

 

Förvaltningens förslag till remissvar 

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i 
klassrummet. Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. För 
Tjörns skolor är drivkrafter och motivation viktiga kompetenser för det 
entreprenöriella lärandet i alla åldrar. I ett 1–16 års perspektiv arbetar 
Tjörns förskolor och skolor med att utveckla nyfikenhet, självtillit, 
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kreativitet och mod att ta risker. Eleverna tränas också i att fatta beslut, 
kommunicera och samarbeta. 
 
I skollag, läroplan och allmänna råd för grundskolan från Skolverket ges 
riktlinjer om arbetet med arbetsmarknad och arbetslivets förändringar 
och villkor samt utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett 
globalt samhälle. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven 
och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att 
göra väl underbyggda val. Ett viktigt budskap i de allmänna råden är att 
undervisning, information och vägledningssamtal tillsammans utgör den 
studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och 
yrke.  
 
I Tjörns kommun har olika vägar valts för att uppfylla dessa mål: 

 På mellanstadiet uppmanas eleverna till frivillig praktik, främst 
tillsammans med föräldrar. 

 På Häggvallskolan och Bleketskolan genomförs minst två 
praoveckor under årskurs 8 och/eller årskurs 9. 

 Bleket- och Häggvallskolans elever i årskurs 9 besöker varje år 
gymnasiedagarna i Göteborg. 

 På Bleket- och Häggvallskolan anordnas ”Yrkesdagar” där 
företag och vårdnadshavare bjuds in till skolorna för att 
genomföra olika work shops samt informera om sina 
verksamheter respektive yrken. 

 

I olika ämnen ges undervisning om olika yrkesområden och arbetsmiljö. 
Studie- och yrkesvägledaren (SYV) genomför vägledningssamtal, enskilt 
eller tillsammans med vårdnadshavare. Informationsmöten angående 
olika studieval hålls av SYV för elever samt föräldrar. Detta för att 
eleven ska ges förutsättningar att göra väl underbyggda studieval. 
Redan i de lägre årskurserna ges förutsättningar för att utveckla 
kunskaper och erfarenheter för kommande yrkesliv. Detta görs bland 
annat genom studiebesök i närområdet.  

Eleven behöver också utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om 
sina intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt 
ges förutsättningar att reflektera om sig själv och sin egen utveckling i 
förhållande till sina mål inför framtiden. 

Skolsköterskan erbjuder medicinsk studie- och yrkesvägledning utifrån 
behov. 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 274 
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Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§274 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om 
entreprenörskap och företagande i skolan 
 
2019/375 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om entreprenörskap och 
företagande i skolan. 
 
Motionens innehåll 
 
”Bakgrund och motivering 
 
Entreprenörskap och företagande ska löpa som en röd tråd genom hela 
skolsystemet. Så står det i den nationella strategi som ska främja arbetet med 
entreprenörskap i skolan. Men hur gör lärarna för att implementera 
entreprenörskap i varje ämne? För många lärare är detta något nytt, ett 
ogreppbart område som de aldrig undervisat i förut. Därför måste 
entreprenörskap bli ett naturligt inslag i skolan, redan från tidigare åldrar. De 
studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, 
kommer få stor påverkan på hans eller hennes framtid. 
 
Ett felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt under 
den utbildning eleven valt - med låga betyg och otillräcklig kunskap som följd. 
Så rätt beslut krävs som alltid kunskap, detta gäller oavsett vad valet än handlar 
om eller hur gammal - eller ung - eleven är. 
Det gör ju så att missmatchning minskar avsevärt. 
 
Genom att bjuda in entreprenörskap och företagandet till skolorna och dess 
högstadieklasser, ges högstadieeleverna möjlighet att få djupare kunskap om 
samhället, olika företag och olika yrken - vad de innebär och vilka krav som 
ställs på dig för att få jobba som det. 
 
Utöver att dom besöker skolor, kan dem med fördel uppmuntras bjuda in 
klasser på studiebesök till sig själva i samma syfte. 
 
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att bjuda in 
entreprenörer och företag så att de kan berätta om sin verksamhet, 
vilken yrkeskategori de eller anställda har som krävs. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att ordna 

studiebesök hos många av våra entreprenörer och företag i 
STO- regionen, så att dom kan berätta om sin verksamhet. 

 
• Att låta kommunen uppmuntra skolorna till att lära ut och låta 

entreprenörskapet bli ett naturligt inslag i skolan, med vad som 
krävs med att driva ett företag.” 

 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 7 november 2019. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§160 
 
Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
 
2019/376 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Reservation 
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för äldre och 
funktionshindrade. Kommunfullmäktige beslutade 219-11-14 § 275 att motionen får 
väckas.  

I motionen föreslås att Tjörns kommun ska införa en äldre- och 
handikappombudsman med arbetsuppgift att stötta och vägleda äldre och 
funktionsnedsatta. Ombudsmannen ska, enligt motionären, företräda de äldre och de 
funktionsnedsatta och deras behov, samt bevaka deras intressen och rättigheter. 
Ombudsmannen ska också rapportera om sitt arbete och ge förslag på förbättringar 
på verksamheten till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden har hanterat motionen och förslår att motionen avslås. 
Kommunstyrelsen ställer dig bakom detta beslut från socialnämnden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 142 den 28 maj 2020 (bordläggning) 
Kommunstyrelsen, § 69 den 5 mars 2020 (bordläggning) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 38 den 20 februari 2020 
Socialnämnden 2020-01-15, dnr 2019/189-709 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 275 
Socialnämnden 2018-06-13 § 141 Personligt ombud (beslut om att inte införa 
personligt ombud) 
Socialnämnden 2018-04-25 § 81 uppdrag till socialförvaltningen att utreda 
möjligheten till personligt ombud för funktionsnedsatta 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28 
Motion från Martin Johansson (SD) ang ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
Beslut socialnämnden 2020-01-15 
Beslut socialnämnden 2018-06-13 § 141 
Beslut socialnämnden 2018-04-25 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
 
Tanja Siladji Dahne (MP) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. 
förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag. 
Nej- röst för Martin Johanssons (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
8 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S) 
Björn Möller (-). 
1 Nej röster: Martin Johansson (SD). 
2 Avstår: Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 
Tanja Siladji Dahnes (MP) m.fl. förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-05-28  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§142 
 
Bordlagt ärende: Svar på motion från Martin Johansson (SD) om 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
 
2019/376 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens bordlägger ärendet. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för äldre och 
funktionshindrade. Kommunfullmäktige beslutade 219-11-14 § 275 att motionen får 
väckas.  

I motionen föreslås att Tjörns kommun ska införa en äldre- och 
handikappombudsman med arbetsuppgift att stötta och vägleda äldre och 
funktionsnedsatta. Ombudsmannen ska, enligt motionären, företräda de äldre och de 
funktionsnedsatta och deras behov, samt bevaka deras intressen och rättigheter. 
Ombudsmannen ska också rapportera om sitt arbete och ge förslag på förbättringar 
på verksamheten till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden har hanterat motionen och förslår att motionen avslås. 
Kommunstyrelsen ställer dig bakom detta beslut från socialnämnden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 69 den 5 mars 2020 (bordläggning) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 38 den 20 februari 2020 
Socialnämnden 2020-01-15, dnr 2019/189-709 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 275 
Socialnämnden 2018-06-13 § 141 Personligt ombud (beslut om att inte införa 
personligt ombud) 
Socialnämnden 2018-04-25 § 81 uppdrag till socialförvaltningen att utreda 
möjligheten till personligt ombud för funktionsnedsatta 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28 
Motion från Martin Johansson (SD) ang ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
Beslut socialnämnden 2020-01-15 
Beslut socialnämnden 2018-06-13 § 141 
Beslut socialnämnden 2018-04-25 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-03-05  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om ombudsman för 
äldre och funktionsnedsatta 
 
2019/376 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för äldre och 
funktionshindrade. Kommunfullmäktige beslutade 219-11-14 § 275 att motionen får 
väckas.  

I motionen föreslås att Tjörns kommun ska införa en äldre- och 
handikappombudsman med arbetsuppgift att stötta och vägleda äldre och 
funktionsnedsatta. Ombudsmannen ska, enligt motionären, företräda de äldre och de 
funktionsnedsatta och deras behov, samt bevaka deras intressen och rättigheter. 
Ombudsmannen ska också rapportera om sitt arbete och ge förslag på förbättringar 
på verksamheten till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden har hanterat motionen och förslår att motionen avslås. 
Kommunstyrelsen ställer dig bakom detta beslut från socialnämnden. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 38 den 20 februari 2020 
Socialnämnden 2020-01-15, dnr 2019/189-709 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 275 
Socialnämnden 2018-06-13 § 141 Personligt ombud (beslut om att inte införa 
personligt ombud) 
Socialnämnden 2018-04-25 § 81 uppdrag till socialförvaltningen att utreda 
möjligheten till personligt ombud för funktionsnedsatta 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28 
Motion från Martin Johansson (SD) ang ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
Beslut socialnämnden 2020-01-15 
Beslut socialnämnden 2018-06-13 § 141 
Beslut socialnämnden 2018-04-25 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att ärendet bordläggs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om ombudsman för 
äldre och funktionsnedsatta 
 
2019/376 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

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

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för äldre och 
funktionshindrade. Kommunfullmäktige beslutade 219-11-14 § 275 att motionen får 
väckas.  

I motionen föreslås att Tjörns kommun ska införa en äldre- och 
handikappombudsman med arbetsuppgift att stötta och vägleda äldre och 
funktionsnedsatta. Ombudsmannen ska, enligt motionären, företräda de äldre och de 
funktionsnedsatta och deras behov, samt bevaka deras intressen och rättigheter. 
Ombudsmannen ska också rapportera om sitt arbete och ge förslag på förbättringar 
på verksamheten till kommunstyrelsen. 

Socialnämnden har hanterat motionen och förslår att motionen avslås. 
Kommunstyrelsen ställer dig bakom detta beslut från socialnämnden. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-01-15, dnr 2019/189-709 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 275 
Socialnämnden 2018-06-13 § 141 Personligt ombud (beslut om att inte införa 
personligt ombud) 
Socialnämnden 2018-04-25 § 81 uppdrag till socialförvaltningen att utreda 
möjligheten till personligt ombud för funktionsnedsatta 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28 
Motion från Martin Johansson (SD) ang ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
Beslut socialnämnden 2020-01-15 
Beslut socialnämnden 2018-06-13 § 141 
Beslut socialnämnden 2018-04-25 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
angående ombudsman för äldre och 
funktionshindrade 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för 
äldre och funktionshindrade. Kommunfullmäktige beslutade 219-11-14 § 
275 att motionen får väckas.  

I motionen föreslås att Tjörns kommun ska införa en äldre- och 
handikappombudsman med arbetsuppgift att stötta och vägleda äldre och 
funktionsnedsatta. Ombudsmannen ska, enligt motionären, företräda de 
äldre och de funktionsnedsatta och deras behov, samt bevaka deras 
intressen och rättigheter. Ombudsmannen ska också rapportera om sitt 
arbete och ge förslag på förbättringar på verksamheten till 
kommunstyrelsen. 

Socialnämnden har hanterat motionen och förslår att motionen avslås. 
Kommunstyrelsen ställer dig bakom detta beslut från socialnämnden.  

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2020-01-15, dnr 2019/189-709 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 275 
Socialnämnden 2018-06-13 § 141 Personligt ombud (beslut om att inte 
införa personligt ombud) 
Socialnämnden 2018-04-25 § 81 uppdrag till socialförvaltningen att 
utreda möjligheten till personligt ombud för funktionsnedsatta 
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Bilagor 
Motion från Martin Johansson (SD) ang ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta 

Beslut socialnämnden 2020-01-15 

Beslut socialnämnden 2018-06-13 § 141 

Beslut socialnämnden 2018-04-25 § 81 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 

Ärendet  
Martin Johansson (SD) har inlämnat motion angående ombudsman för 
äldre och funktionshindrade enligt nedanstående lydelse: 

”Ombudsmannen skall företräda de äldre och funktionsnedsatta och 
deras behov, samt bevaka deras intressen och rättigheter.  

I en demokrati finns det alltid behov av att fundera på över hur en 
fördjupad dialog mellan invånarna och samhället kan bli bättre. En 
ombudsman kan tillgodose delar av behoven hos dessa individer som, av 
olika anledningar, har svårt att få svar på sina frågor och göra sin röst 
hörd.  

Ombudsmannen skall även uppmärksamma eventuella brister och föreslå 
förbättringar för att på så sätt stärka inflytande för dom behövande.  

Sverigedemokraterna vill därför att kommunen skall inrätta en 
ombudsman som även skall ha löpande kontakt med förvaltningar och 
föreningar för bättre omsorg.  

Vi anser att i Sverige och På Tjörn skall de äldre och funktionsnedsatta 
ha en värdig levnadsstandard och få en behandling som krävs av 
kommunen.  

Sverigedemokraterna yrkar på att Tjörns kommunfullmäktige beslutar 
att: 

• En äldre- och handikappombudsman tillsätts 
• Äldre- och handikappombudsmannen får till arbetsuppgifter att stötta 

och vägleda äldre och funktionsnedsatta, organisationer kring dessa 
grupper samt att ombudsmannen också med jämna mellanrum 
rapportera om sitt arbete samt ger förslag på förbättringar till 
kommunstyrelsen.  

• Det undersöks om behovet finns att dela på tjänsten som äldre- och 
handikappombudsman med våra grannkommuner Orust och 
Stenungsund.” 
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Svar från förvaltningen 
Kommunstyrelsen är enig med motionsställaren att de äldre och 
funktionsnedsatta på Tjörn ska ha en värdig levnadsstandard och få den 
service de har rätt till. Stora satsningar har gjorts på dessa områden över 
åren och äldreomsorgen på Tjörn rankas som en av de bättre i Sverige. 
Ett tecken på att brukarna är nöjda med den service de får är att 
verksamheten, både inom äldreomsorgen och LSS får höga betyg i de 
årliga brukarundersökningarna. Inom socialförvaltningen förs också på 
ett systematiskt sätt dialog och samtal med brukarna för att säkerställa en 
god kvalitet på den service och de tjänster som erbjuds. Det finns också 
möjligheter att fånga upp klagomål och synpunkter på verksamheten via t 
ex Fråga och tyck på kommunens webbplats.  

När motionen ställdes gavs socialnämnden möjlighet att ta ställning till 
förslaget. Socialnämnden behandlade motionen på sammanträde 2020-
01-15 och nämnden föreslår kommunfullmäktige att inte införa ett 
personligt ombud för äldre och funktionshindrade och att motionen 
avslås. Bakgrunden till beslutet är att socialnämnden redan hanterat och 
utrett ett liknande förslag.  

På socialnämnden 2018-04-25, gav nämnden socialförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna att tillsätta ett personligt ombud för 
människor med funktionsnedsättning. Detta är en funktion som finns i 
många andra kommuner. På socialnämndens möte 2018-06-13 
återrapporterade socialförvaltningen uppdraget och socialnämnden 
beslutade att inte införa ett sådant ombud. Anledningen som angavs var 
att de insatser som ett personligt ombud skulle kunna ge, tillgodoses av 
det utbud av stöd och insatser som redan finns för målgruppen, både i 
form av bistånd och serviceinsatser. Nämnden menade vidare att 
införandet av ett personligt ombud även skulle få ekonomiska 
konsekvenser som vid beslutstillfället inte ansågs rymmas inom 
socialnämndens budgetram för 2019. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den bedömning som socialnämnden 
gjort och föreslår kommunfullmäktige att inte införa ett personligt ombud 
och att motionen därmed avslås. 

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

 

Ann-Britt Svedberg 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-01-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12 
 
Remiss - Motion från Martin Johansson (SD) om ombudsman för 
äldre och funktionsnedsatta 
 
2019/189 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att inte införa personligt ombud som 
endast vänder sig till två grupper, äldre och funktionshindrade, motionen ska därför 
avslås.  
 
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 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för äldre och 
funktionshindrade. Kommunfullmäktige har beslutat 2019-11-14 § 275 att motionen 
får väckas. 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att 
en äldre- och handikappombudsman tillsätts med arbetsuppgiften att stötta och 
vägleda äldre och funktionsnedsatta. ”Ombudsmannen skall företräda de äldre och 
funktionsnedsatta och deras behov, samt att bevaka deras intressen och rättigheter. 
Önskvärt är att tjänsten ska delas med Tjörns grannkommuner Stenungsund och 
Orust.”  

Socialnämnden är enig med SD att de äldre och funktionsnedsatta ska ha en värdig 
levnadsstandard och få den service de har rätt till av kommunen. 

 I socialnämnden 2018-04-25 § 81 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten till ett personligt ombud för funktionsnedsatta. Kommuner som 
bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos 
Länsstyrelsen för delfinansiering. Utredningen visade att befintliga bistånds- och 
serviceinsatser tillgodosåg behovet av stöd och hjälp för målgruppen och att det var 
svårt i tider med begränsade resurser gå in i nya kostnadsdrivande åtaganden. Detta 
faktum gäller även idag. 

 
Tidigare beslut 
Socialnämnden 2018-06-13 §141 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 273 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-01-29  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Motion från Martin Johansson (SD) om ombudsman för äldre och funktionsnedsatta  

Beslut KF 2019-11-14 §275 Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 

Tjänsteutlåtande 2020-01-15 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) och Thomas Collberg (V) föreslår att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att inte införa personligt ombud som endast vänder sig till två 
grupper, äldre och funktionshindrade, motionen ska därför avslås. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Svar på motion från Martin Johansson (SD) 
angående ombudsman för äldre och 
funktionshindrade 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att inte införa personligt 
ombud för äldre och funktionshindrade och att motionen ska avslås. 

 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om personligt ombud för 
äldre och funktionshindrade. Kommunfullmäktige har beslutat 2019-11-
14 § 275 att motionen får väckas. 

I motionen yrkar Sverigedemokraterna att Tjörns kommunfullmäktige 
beslutar att en äldre- och handikappombudsman tillsätts med 
arbetsuppgiften att stötta och vägleda äldre och funktionsnedsatta. 
”Ombudsmannen skall företräda de äldre och funktionsnedsatta och deras 
behov, samt att bevaka deras intressen och rättigheter. Önskvärt är att 
tjänsten ska delas med Tjörns grannkommuner Stenungsund och Orust.”  

Socialnämnden är enig med SD att de äldre och funktionsnedsatta ska ha 
en värdig levnadsstandard och få den service de har rätt till av 
kommunen. 

 I socialnämnden 2018-04-25 § 81 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten till ett personligt ombud för funktionsnedsatta. Kommuner 
som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om 
statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering. Utredningen visade att 
befintliga bistånds- och serviceinsatser tillgodosåg behovet av stöd och 
hjälp för målgruppen och att det var svårt i tider med begränsade resurser 
gå in i nya kostnadsdrivande åtaganden. Detta faktum gäller även idag. 
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Tidigare beslut 
Socialnämnden 2018-06-13 §141 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-14, § 273 

 

Bilagor 
Motion från Martin Johansson (SD) om ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta  

Beslut KF 2019-11-14 §275 Anmälan av motion från Martin Johansson 
(SD) om ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 

 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

 

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

 

Shuja-At Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2018-06-13  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§141 
 
Personligt ombud 
 
2018/111 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte införa personligt ombud.  

Reservation 
Thomas Collberg (V) fd (S) reserverar sig till förmån för Barbro Leidzéns (S) förslag. 
Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som 
redovisas sist i paragrafen. 
 
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 
På socialnämnden 2018-04-25 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 
att tillsätta ett personligt ombud. Personligt ombud är en stödinsats för människor 
med psykisk funktionsnedsättning som är över 18 år. Förvaltningen gör idag samma 
bedömning som när verksamheten lades ner 2011 att insatserna kan tillgodoses 
genom det utbud av stöd och hjälp som finns idag för målgruppen både i form av 
bistånd och serviceinsatser. En ytterligare orsak är att det är ett långsiktigt 
ekonomiskt åtagande som nämnden inte kan bära när koncernen står inför en 
mycket tight budget 2019 som kommer att påverka socialnämndens ramar. 
Troligtvis kommer effektiviseringar att behöva göras för att nå tilldelad budgetram. 
Det är därför svårt att i detta läge gå in i nya kostnadsdrivande åtaganden. 
 
Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2018-04-25, § 81 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2018-05-07 

 
Jäv 
Inga Olsson (C) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut 
Barbro Leidzén (S) föreslår att nämnden ska besluta att införa personligt ombud 
 

98



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2018-06-13  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson-Malms (L) 
förslag väljs. 
 
 
Skriftlig reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig enligt: ”Vi Socialdemokrater på 
Tjörn anser att man skall införa ett personligt ombud. Den rapport som presenterades 
för oss i nämnden och som ligger till grund för majoritetens beslut (till avslag) 
bekräftar att det finns ett stort behov i våra kranskommuner och vi är efter att ha läst 
denna rapport, helt övertygade om att behovet finns även på Tjörn. Man kan i 
rapporten läsa att det finns ett samarbete mellan Kungälv-, Ale- och Stenungsunds 
kommun och att man har ett 50-tal ärenden i gång med en ytterligare kö på 10 
personer. Här ser man ett stort behov och rekryterar därför ytterligare ett personligt 
ombud. Från årsskiftet tar Samordningsförbundet Älv och kust över 
ledningsfunktionen där representanterna från psykiatrin, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen och intresseorganisationer ingår. Tjörns kommun är erbjuden ett 
samarbete och vi Socialdemokrater anser att man måste tillgodose målgruppen inom 
psykiskt funktionsnedsatta och stötta dem i samhället. Det Personliga ombudet är 
delvis statsfinansierat (50 %) vilket vi ser som positivt. Men i beslutet som togs i 
nämnden den 13/6 (avslag), hänvisas till en kommande tight budget 2019! Man 
avråder därför nämnden att dra på sig nya kostnader. Vi Socialdemokrater 
ifrågasätter detta uttalande om kommande budget, då vi inte fått ta del av någon 
budget för 2019 och anser att denna okända budget inte kan ligga som grund för 
beslut. Socialdemokraterna Socialnämnden Tjörn.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§275 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om ombudsman för 
äldre och funktionsnedsatta 
 
2019/376 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta. 
 
Motionens innehåll 

”Ombudsmannen skall företräda de äldre och funktionsnedsatta och deras behov, 
samt att bevaka deras intressen och rättigheter. 

I en demokrati finns det alltid ett behov av att fundera på över hur en 
fördjupad dialog mellan invånarna och samhället kan bli bättre. En 
ombudsman kan tillgodose delar av behoven hos dessa individer som, av 
olika anledningar, har svårt att få svar på sina frågor och göra sin röst hörd. 

Ombudsmannen skall även uppmärksamma eventuella brister och föreslå 
förbättringar för att på så sätt stärka inflytande för dom behövande, 

Sverigedemokraterna vill därför att kommunen skall inrätta en ombudsman som 
även skall ha löpande kontakt med förvaltningar och föreningar för bättre omsorg. 

Vi anser att i Sverige och på Tjörn skall de äldre och funktionsnedsatta ha 
en värdig levnadsstandard och få den behandling som krävs av kommunen. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Att: en äldre- och handikappombudsman tillsätts. 

Att: äldre- och handikappombudsmannen får till arbetsuppgifter att stötta 
och vägleda äldre och funktionsnedsatta, organisationer kring dessa 
grupper samt att ombudsmannen också med jämna mellanrum rapporterar 
om sitt arbete samt ger förslag på förbättringar till kommunstyrelsen. 

Att: det undersöks om behovet finns att dela på tjänsten som äldre- och 
handikappombudsman med våra grannkommuner Orust Stenungsund.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 7 november 2019. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§161 
 
Svar på motion från Alma Sibrian (V) om åtgärder för att ta hand 
om regnvattnet 
 
2019/346 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion om att kommunfullmäktige ska 
ålägga företag, och de som förvaltar byggnader i kommunens regi, att ordna 
anläggningar för insamlande av regnvatten för egen förbrukning. Förslaget avser 
vatten som inte utgör dricksvatten, vatten för matlagning eller hygien. Det föreslås 
vidare att det ska ordnas en informations- och inspirationshelg för allmänheten 
kring insamling av regnvatten och dess användning. 
Ärendet har varit på remiss hos Samhällsbyggnadsnämnden som beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att motionen ska anses besvarad. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas rättsligt stöd för att ålägga 
enskilda företag att samla in vatten. Kommunfullmäktige kan visserligen genom 
direktiv ålägga de kommunala bolagen att genomföra åtgärderna, men mot 
bakgrund av de förmodade kostnader som åtgärderna innebär, och den oklara totala 
nyttan därav, bedöms förslaget inte vara lämpligt att genomföra i nuläget.  
Vad gäller informations- och inspirationsdag är detta ett bra förslag på hur 
kommunen kan nå ut med information till allmänheten. Kommunen lämnar 
emellertid redan idag utförlig information på sin webbplats om vad 
kommunmedlemmar kan göra för att spara vatten. Med hänsyn till detta bedöms det 
inte finnas ett behov av att anordna temadagar för detta ändamål just nu.  
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 132 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 269 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 59 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-09 
Motionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen 
ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Tanja Siladji Dahne (MP) lämnar följande protokollsanteckning 
 

L, M, C KD samt MP´s politiska vilja är att  kommunen inom ramen för arbetet 
med de nationella men också globala Agenda 2030 målen och kommande ÖP 
aktivt arbetar för att hitta innovativa lösningar för att på ett produktivt sätt tillvara 
ta regnvatten och på så vis värna om vårt dricksvatten.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§132 
 
Svar på motion från Alma Sibrian (V) om åtgärder för att ta hand 
om regnvattnet 
 
2019/346 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion om att kommunfullmäktige ska 
ålägga företag, och de som förvaltar byggnader i kommunens regi, att ordna 
anläggningar för insamlande av regnvatten för egen förbrukning. Förslaget avser 
vatten som inte utgör dricksvatten, vatten för matlagning eller hygien. Det föreslås 
vidare att det ska ordnas en informations- och inspirationshelg för allmänheten 
kring insamling av regnvatten och dess användning. 
Ärendet har varit på remiss hos Samhällsbyggnadsnämnden som beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att motionen ska anses besvarad. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas rättsligt stöd för att ålägga 
enskilda företag att samla in vatten. Kommunfullmäktige kan visserligen genom 
direktiv ålägga de kommunala bolagen att genomföra åtgärderna, men mot 
bakgrund av de förmodade kostnader som åtgärderna innebär, och den oklara totala 
nyttan därav, bedöms förslaget inte vara lämpligt att genomföra i nuläget.  
Vad gäller informations- och inspirationsdag är detta ett bra förslag på hur 
kommunen kan nå ut med information till allmänheten. Kommunen lämnar 
emellertid redan idag utförlig information på sin webbplats om vad 
kommunmedlemmar kan göra för att spara vatten. Med hänsyn till detta bedöms det 
inte finnas ett behov av att anordna temadagar för detta ändamål just nu.  
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 269 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 59 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-09 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Tjänsteutlåtande - Motion om åtgärder för att ta 
hand om regnvattnet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har kommit in med en motion om att 
kommunfullmäktige ska ålägga företag, och de som förvaltar byggnader i 
kommunens regi, att ordna anläggningar för insamlande av regnvatten för 
egen förbrukning. Förslaget avser vatten som inte utgör dricksvatten, 
vatten för matlagning eller hygien. Det föreslås vidare att det ska ordnas 
en informations- och inspirationshelg för allmänheten kring insamling av 
regnvatten och dess användning. 

Ärendet har varit på remiss hos Samhällsbyggnadsnämnden som beslutat 
föreslå kommunstyrelsen att besluta att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas rättsligt stöd för att 
ålägga enskilda företag att samla in vatten. Kommunfullmäktige kan 
visserligen genom direktiv ålägga de kommunala bolagen att genomföra 
åtgärderna, men mot bakgrund av de förmodade kostnader som 
åtgärderna innebär, och den oklara totala nyttan därav, bedöms förslaget 
inte vara lämpligt att genomföra i nuläget.  

Vad gäller informations- och inspirationsdag är detta ett bra förslag på 
hur kommunen kan nå ut med information till allmänheten. Kommunen 
lämnar emellertid redan idag utförlig information på sin webbplats om 
vad kommunmedlemmar kan göra för att spara vatten. Med hänsyn till 
detta bedöms det inte finnas ett behov av att anordna temadagar för detta 
ändamål just nu.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 269 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12, § 59 
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Bilagor 
Motion den 16 oktober 2019 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

VA-avdelningen 

Ärendet  
Alma Sibrian har lämnat in en motion om åtgärder för att ta hand om 
regnvatten. Av motionen framgår följande.  

”Vi är en kommun som kämpar med bristen på vatten. Ändå saknar vi i 
vänsterpartiet en analys av vilket vatten som faktiskt finns tillgängligt 
och hur vi skall ta tillvara det. Det fanns en tid då vattentankar för att 
samla regnvatten byggdes in i husen. Så är det inte längre och de 
uppsamlingskärl som försäljs är ganska små i förhållande till hur mycket 
som skulle kunna tas tillvara. Men vad görs? Jo, kommunen förbjuder 
människor att vattna sin växter. Krukväxterna skall dö. Sedan när det 
börjar regna skall nya inhandlas. Detta är inte en hållbar strategi. 
Medan vi fortsätter att tvätta bilen och skölja av skrov på våra båtar. Vi 
behöver tala om vilka andra åtgärder som kan vidtas tämligen omgående 
och av alla. Vänsterpartiet föreslår: 

1. Att kommunfullmäktige ålägger företag att ordna anläggningar för att 
insamla regnvatten på lämpligt sätt för egen förbrukning som inte är 
dricksvatten, matlagning och hygien. 

2. Att kommunfullmäktige ålägger de som förvaltar byggnader i 
kommunens regi att ordna anläggningar för att insamla regnvatten för 
egen förbrukning som inte är dricksvatten, matlagning och hygien. 

3. Ordnar en informations- och inspirationshelg för allmänheten kring 
insamling av regnvatten och dess användning.” 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att motionen ska anses besvarad och därvid 
anfört följande.   

VA-avdelningen bedömer att kommunen saknar mandat att ålägga 
företag, kommunala bolag och verksamheter att samla in regnvatten.  

Angående förslaget att ordna en informations- och inspirationshelg 
hänvisar VA-verksamheten till att kommunen redan har givit stor mängd 
information kring vad allmänheten kan göra för att spara vatten. 
Hänvisning gavs också till Myggenäs marinas initiativ att självmant 
samla regnvatten för senare användning till båtspolningar. 
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Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det saknas stöd i författning 
för att ålägga enskilda företag att ordna anläggningar för att samla in 
regnvatten. Det finns därmed risk att förslaget inte går att genomföra i 
denna del. Vad gäller de kommunala bolagen har kommunfullmäktige 
möjlighet att ge direktiv om att företa åtgärderna. Det är emellertid oklart 
om det rent praktiskt går att genomföra förslaget och vilken total nytta 
detta skulle innebära. Det är också oklart vad kostnaden för dessa 
åtgärder skulle bli. Vidare utredning krävs i denna del.  

Vad gäller frågan om information och inspiration så har kommunen 
redan idag information på sin webbplats om hur kommunens invånare 
kan minska sin förbrukning av vatten. Kommunen har även tidigare 
lämnat information på området. Med hänsyn till detta bedöms det i 
nuläget inte vara nödvändigt med en temahelg.  

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

 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59 
 
Svar på remiss - Motion från Alma Sibrian (V) om åtgärder för att 
ta hand om regnvattnet 
 
2019/170 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att motionen 
anses besvarad med hänvisning till VA-avdelningens svar i frågan. 
 
Barnkonventionen 
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör 
barn. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian (V) inkom till kommunfullmäktige den 
14 november 2019 med en motion som yrkar på att kommunfullmäktige ålägger 
dels 1) företag att ordna anläggningar för att insamla regnvatten på lämpligt sätt för 
egen förbrukning som inte är dricksvatten, matlagning och hygien, 2) de som 
förvaltar byggnader i kommunens regi att ordna anläggningar för att insamla 
regnvatten för egen förbrukning som inte är dricksvatten, matlagning och hygien, 
samt att kommunfullmäktige ordnar en informations- och inspirationshelg för 
allmänheten kring insamling av regnvatten och dess användning. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.  
 
Va-avdelningens svar är att kommunen saknar mandat att ålägga företag, 
kommunala bolag och verksamheter att samla in regnvatten.  
Angående förslaget att ordna en informations- och inspirationshelg hänvisar VA-
verksamheten till att kommunen redan har givit stor mängd information kring vad 
allmänheten kan göra för att spara vatten. Hänvisning gavs också till Myggenäs 
marinas initiativ att självmant samla regnvatten för senare användning till 
båtspolningar. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige § 269, 2019-11-14 om att anmälan av motion från Alma 
Sibrian (V) om åtgärder för att ta hand om regnvattnet får väckas  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2020-02-03, § 9 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till VA-
avdelningens svar i frågan. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Den här motionen handlar om vattnet som kommer ovanifrån. 

Vi är en kommun som kämpar med bristen på vatten. Ändå saknar vi i 
vänsterpartiet en analys av vilket vatten som faktiskt finns tillgängligt och hur vi 
skall ta tillvara det. Det fanns en tid då vattentankar för att samla regnvatten 
byggdes in i husen. Så är det inte längre och de uppsamlingskärl som försäljs är 
ganska små i förhållande till hur mycket som skulle kunna tas tillvara. Men vad 
görs? Jo, kommunen förbjuder människor att vattna sin växter. Krukväxterna 
skall dö. Sedan när det börjar regna skall nya inhandlas. Detta är inte en hållbar 
strategi. Medan vi fortsätter att tvätta bilen och skölja av skrov på våra båtar. 

Vi behöver tala om vilka andra åtgärder som kan vidtas tämligen omgående och 
av alla. Vänsterpartiet föreslår: 

1 Att kommunfullmäktige ålägger företag att ordna anläggningar för att insamla 
regnvatten på lämpligt sätt för egen förbrukning som inte är dricksvatten, 
matlagning och hygien. 

2 Att kommunfullmäktige ålägger de som förvaltar byggnader i kommunens regi 
att ordna anläggningar för att insamla regnvatten för egen förbrukning som inte 
är dricksvatten, matlagning och hygien. 

3 Ordnar en informations- och inspirationshelg för allmänheten kring insamling 
av regnvatten och dess användning. 

 

För vänsterpartiet Tjörn. 

Alma Sibrian 

 

VA-verksamhetens svar. 

1) Alla vattenkunder behöver göra vad de kan för att minska åtgången av 
”dricksvatten”. VA-verksamhetens ansvar enligt VA-lagen är att leverera 
hushållsvatten (det som i allmänhet kallas dricksvatten) – vilket innebär 
ca 140 lit/per och dygn. Detta vatten är avsett för personlig hygien, 
matlagning och dryck. Allt annat vatten som används vid produktion (som 
inte kräver högsta reningsgrad – t ex livsmedelsindustri) bör kunna gå att 
säkerställa på annat sätt. T ex genom uppsamling av regnvatten men också 
de företag som ligger nära en sjö eller hav kan rena sitt eget 
produktionsvatten. Teknik för detta har funnits i många år. 
 

2) Ovanstående svar även för punkt 2. 
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3) I samband med den råvattenbrist som uppträtt de två senaste åren har 
mycket information lämnats från kommunen vad man kan göra själv för 
att spara på vattnet. Vi kan se att många har bidragit till att spara på olika 
sätt. Ett bra initiativ togs av Myggenäs båtförening som på eget bevåg 
startade uppsamling av regnvatten för att ha till båtspolningarna på 
hösten.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§269 
 
Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om åtgärder för att ta 
hand om regnvattnet 
 
2019/346 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om åtgärder för att ta hand om 
regnvattnet. 
 
Motionens innehåll 
 
”Vi är en kommun som kämpar med bristen på vatten. Ändå saknar vi i 
vänsterpartiet en analys av vilket vatten som faktiskt finns tillgängligt och hur vi 
skall ta tillvara det. Det fanns en tid då vattentankar för att samla regnvatten 
byggdes in i husen. Så är det inte längre och de uppsamlingskärl som försäljs är 
ganska små i förhållande till hur mycket som skulle kunna tas tillvara. Men vad 
görs? Jo, kommunen förbjuder människor att vattna sin växter. Krukväxterna skall 
dö. Sedan när det börjar regna skall nya inhandlas. Detta är inte en hållbar strategi. 
Medan vi fortsätter att tvätta bilen och skölja av skrov på våra båtar. Vi behöver tala 
om vilka andra åtgärder som kan vidtas tämligen omgående och av alla. 
Vänsterpartiet föreslår: 
 
1. Att kommunfullmäktige ålägger företag att ordna anläggningar för att insamla 

regnvatten på lämpligt sätt för egen förbrukning som inte är dricksvatten, 
matlagning och hygien. 

2. Att kommunfullmäktige ålägger de som förvaltar byggnader i kommunens regi 
att ordna anläggningar för att insamla regnvatten för egen förbrukning som inte 
är dricksvatten, matlagning och hygien. 

3. Ordnar en informations- och inspirationshelg för allmänheten kring insamling 
av regnvatten och dess användning.” 

 
Beslutsunderlag 
Motion den 16 oktober 2019. 

113



Den här motionen handlar om vattnet som kommer ovanifrån. 

Vi är en kommun som kämpar med bristen på vatten. Ändå saknar vi i 
vänsterpartiet en analys av vilket vatten som faktiskt finns tillgängligt och hur vi 
skall ta tillvara det. Det fanns en tid då vattentankar för att samla regnvatten 
byggdes in i husen. Så är det inte längre och de uppsamlingskärl som försäljs är 
ganska små i förhållande till hur mycket som skulle kunna tas tillvara. Men vad 
görs? Jo, kommunen förbjuder människor att vattna sin växter. Krukväxterna 
skall dö. Sedan när det börjar regna skall nya inhandlas. Detta är inte en hållbar 
strategi. Medan vi fortsätter att tvätta bilen och skölja av skrov på våra båtar. 

Vi behöver tala om vilka andra åtgärder som kan vidtas tämligen omgående och 
av alla. Vänsterpartiet föreslår: 

1 Att kommunfullmäktige ålägger företag att ordna anläggningar för att insamla 
regnvatten på lämpligt sätt för egen förbrukning som inte är dricksvatten, 
matlagning och hygien. 

2 Att kommunfullmäktige ålägger de som förvaltar byggnader i kommunens regi 
att ordna anläggningar för att insamla regnvatten för egen förbrukning som inte 
är dricksvatten, matlagning och hygien. 

3 Ordnar en informations- och inspirationshelg för allmänheten kring insamling 
av regnvatten och dess användning. 

 

För vänsterpartiet Tjörn. 

Alma Sibrian
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§162 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om vatten från Göta älv 
 
2019/390 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.  

Barnkonventionen 
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, genom Rikard Larsson (S), inkom den 14 november 2019 till 
kommunfullmäktige med en motion om vatten från Göta älv. Motionen yrkar på att 
kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandla med 
Kungälvs kommun om möjligheterna till en direktledning från Göta älv till Bö tjärn 
med anledning av Tjörns kommuns utsatta läge gällande vattentillgång. Då 
Kungälvs kommun drar nya överföringsledningar till vattenverket, är yrkandet att 
Tjörns kommun förhandlar fram att kommunen får en separat ledning från Göta älv 
till Bö tjärn.  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som yttrade 
sig i ärendet där man med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens svar i till 
nämnden, beslutat att föreslå att motionen anses besvarad.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar att projekteringen av nya 
överföringsledningar är igång och att nya förhandlingar därmed är mycket 
svårgenomförbara. 
Kommunkansliet anser att motionen pekar på en viktig fråga, nämligen den om 
kommunens dricksvattenförsörjning, men instämmer i 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan och föreslår att motionen avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 133 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 281 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 60 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§133 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om vatten från Göta älv 
 
2019/390 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.  

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag  
 
Barnkonventionen 
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit 
fram till att beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, genom Rikard Larsson (S), inkom den 14 november 2019 till 
kommunfullmäktige med en motion om vatten från Göta älv. Motionen yrkar på att 
kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandla med 
Kungälvs kommun om möjligheterna till en direktledning från Göta älv till Bö tjärn 
med anledning av Tjörns kommuns utsatta läge gällande vattentillgång. Då 
Kungälvs kommun drar nya överföringsledningar till vattenverket, är yrkandet att 
Tjörns kommun förhandlar fram att kommunen får en separat ledning från Göta älv 
till Bö tjärn.  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden som yttrade 
sig i ärendet där man med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens svar i till 
nämnden, beslutat att föreslå att motionen anses besvarad.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar att projekteringen av nya 
överföringsledningar är igång och att nya förhandlingar därmed är mycket 
svårgenomförbara. 
Kommunkansliet anser att motionen pekar på en viktig fråga, nämligen den om 
kommunens dricksvattenförsörjning, men instämmer i 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan och föreslår att motionen avslås. 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 60 
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 281 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motionen 
 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lars Carlsson (M) föreslår att motionen ska anses besvarad. 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att motionen ska bifallas. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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Svar på motion om vatten från Göta älv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan.  

Sammanfattning 
Socialdemokraterna, genom Rikard Larsson (S), inkom den 14 november 
2019 till kommunfullmäktige med en motion om vatten från Göta älv. 
Motionen yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandla med Kungälvs kommun om 
möjligheterna till en direktledning från Göta älv till Bö tjärn med 
anledning av Tjörns kommuns utsatta läge gällande vattentillgång. Då 
Kungälvs kommun drar nya överföringsledningar till vattenverket, är 
yrkandet att Tjörns kommun förhandlar fram att kommunen får en 
separat ledning från Göta älv till Bö tjärn.  

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 
som yttrade sig i ärendet där man med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i till nämnden, beslutat att föreslå 
att motionen anses besvarad.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar att projekteringen av nya 
överföringsledningar är igång och att nya förhandlingar därmed är 
mycket svårgenomförbara. 

Kommunkansliet anser att motionen pekar på en viktig fråga, nämligen 
den om kommunens dricksvattenförsörjning, men instämmer i 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan och föreslår att motionen 
avslås. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 60 
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 281 
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Bilagor 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-05 
Motionen 

Ärendet  
Socialdemokraterna, genom Rikard Larsson (S), inkom den 14 november 
2019 till kommunfullmäktige med en motion om vatten från Göta älv. 
Motionen yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar år 
samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandla med Kungälvs kommun om 
möjligheterna till en separat direktledning från Kungälvs kommuns 
vattenverk vid Göta älv till Bö tjärn. Ledningen föreslås vara av mindre 
dimension och dras parallellt med ordinarie ledning och därefter vidare 
till Bö tjärn. Motionen framhåller möjligheten att förhandla med 
Kungälvs kommun om en vattenledning i samband med att Kungälvs 
kommun drar nya överföringsledningar till vattenverket inom Kungälvs 
kommun. Behovet av att dra en ledning till Tjörn från Göta älv har 
aktualiserats i och med mycket låga vattennivåer sommaren 2019 i 
Tjörns vattentäkter för kommunalt dricksvatten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar är att en överenskommelse mellan 
Tjörn, Kungälv och Stenungsund är gjord, där en separat 
överföringsledning inte inkluderats. Kungälvs kommun redan byggt 
merparten av de nya överföringsledningarna. En utredning av en ledning 
enligt motionens förslag samt genomförande av ett sådant projekt 
uppskattas kosta Tjörns kommun 1 Mkr respektive 500 Mkr och ta 
uppskattningsvis 10 år innan den är i drift. Förvaltningen påtalar också 
svårigheten i att hantera projekt och driftsansvar inom en annan kommun.  

Kommunkansliet anser att motionen pekar på en viktig fråga, nämligen 
den om kommunens dricksvattenförsörjning, men instämmer i 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar i frågan gällande 
svårgenomförbarhet kostnads- och tidsmässigt och föreslår att motionen 
avslås. 

Barnperspektivet 
Samhällsbyggsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte får negativa konsekvenser för barn. 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60 
 
Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om vatten från 
Göta älv 
 
2019/173 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till VA-avdelningens svar i frågan. 

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

 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna, genom Rikard Larsson (S), inkom den 14 november 2019 till 
kommunfullmäktige med en motion som yrkar på att samhällsbyggnadssektorn 
uppdras att förhandla med Kungälvs kommun om möjligheterna till en 
direktledning från Göta älv till Bö tjärn med anledning av Tjörns kommuns utsatta 
läge gällande vattentillgång. Då Kungälvs kommun drar nya överföringsledningar 
till vattenverket, är yrkandet att Tjörns kommun förhandlar fram att kommunen får 
en separat ledning från Göta älv till Bö tjärn.  
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.   
 
VA-avdelningen svarar att projekteringen av nya överföringsledningar är igång och 
därmed att nya förhandlingar är mycket svårgenomförbara och kostsamma: 
 
”När projekteringen startade för ungefär 10 år sedan, mellan Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn, fanns inte dessa tankar om att lägga ner en separat överföringsledning 
parallellt med det nya stamnätet. I nuläget har Kungälvs kommun redan byggt 
merparten av överföringsledningarna. 
Uppskattningsvis kostar en sådan utredning 1 Mkr och ett genomförande minst 500 
Mkr. Tiden för att ta en sådan lösning i drift är cirka 10 år och då är höjd tagen för 
överklagade beslut och andra tillståndsprocesser inräknade. Dessutom är det oerhört 
komplicerat att göra intrång i andra kommuner och på privata fastigheter samt att 
sedan ha ett driftansvar i annan kommun är svårt att hantera.” 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige § 281, 2019-11-14, om att anmälan av motion från Rikard 
Larsson (S) om vatten från Göta älv får väckas 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-05 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2020-02-03, § 8 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till VA-
avdelningens svar i frågan.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Svar på Motion från Rikard Larsson (S) om vatten 
från Göta älv 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen besvarats. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om vatten från Göta älv. 

Motionens innehåll 

”Med anledning av de historiskt låga vattennivåerna sommaren 2019 i de 
tjärnar som är Tjörns enda egna vattentäkt, som vi hämtar vårt 
kommunala dricksvatten från, vill vi arbeta strategiskt med denna 
problematik. Nederbörden under de senaste åren har inte räckt för att 
fylla på våra depåer i tillräcklig grad. Bevattningsförbudet och de stora 
läckagen har visat på vår utsatta situation på Tjörn. Vattenståndet under 
sommaren var 2,7 meter under det normala när det var som värst i 
augusti 2019. Det finns risk för att årsnederbörden (ca 650 mm) inte är 
tillräcklig för att vår vattentäkt ska bli full. 

Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta: 

: Att förvaltningen, när den förhandlar med Kungälvs kommun om en ny 
vattenledning från deras vattenverk, utreder möjligheten att samtidigt när 
denna ledning dras lägga ner en separat ledning. Denna ska vara av 
mindre dimension, dras direkt från Göta älv längs med ordinarie ledning 
för att sedan dras vidare direkt till Bö tjärn och förse denna med råvatten. 

Detta för att vid behov kunna fylla Bö tjärn för att trygga en stabil 
vattennivå när det behövs i framtiden. 

Tjörn 2019-10-05 

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

Rikard Larsson” 

Svar från VA-verksamheten 
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”När projekteringen startade för ungefär 10 år sedan, mellan Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn, fanns inte dessa tankar om att lägga ner en 
separat överföringsledning parallellt med det nya stamnätet. I nuläget har 
Kungälvs kommun redan byggt merparten av överföringsledningarna. 

Uppskattningsvis kostar en sådan utredning 1 Mkr och ett genomförande 
minst 500 Mkr. Tiden för att ta en sådan lösning i drift är cirka 10 år och 
då är höjd tagen för överklagade beslut och andra tillståndsprocesser 
inräknade. Dessutom är det oerhört komplicerat att göra intrång i andra 
kommuner och på privata fastigheter samt att sedan ha ett driftansvar i 
annan kommun är svårt att hantera.” 

Tidigare beslut 
Beslut KF 2019-11-14 om att anmälan av motion från Rikard Larsson (S) 
om vatten från Göta älv får väckas (§ 281) 

Bilagor 
Beslut KF 2019-11-14 om att anmälan av motion från Rikard Larsson (S) 
om vatten från Göta älv får väckas (§ 281) 
Beslut SBNVAU 2020-02-03 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om vatten från Göta älv  

 

Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§281 
 
Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om vatten från Göta älv 
 
2019/390 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om vatten från Göta älv. 
 
Motionens innehåll 
 
”Med anledning av de historiskt låga vattennivåerna sommaren 2019 i de tjärnar 
som är Tjörns enda egna vattentäckt, som vi hämtar vårt kommunala dricksvatten 
från, vill vi arbeta strategiskt med denna problematik. Nederbörden under de 
senaste åren har inte räckt för att fylla på våra depåer i tillräcklig grad. 
Bevattningsförbudet och de stora läckagen har visat på vår utsatta situation på 
Tjörn. Vattenståndet under sommaren var 2,7 meter under det normala när det var 
som värst i augusti 2019. Det finns risk för att årsnederbörden (ca 650 mm) inte är 
tillräcklig för att vår vattentäckt ska bli full. 
 
Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta: 
 
Att förvaltningen, när den förhandlar med Kungälvs kommun om en ny 
vattenledning från deras vattenverk, utreder möjligheten att samtidigt när denna 
ledning dras lägga ner en separat ledning. Denna ska vara av mindre dimension, 
dras direkt från Göta älv längs med ordinarie ledning för att sedan dras vidare direkt 
till Bö tjärn och förse denna med råvatten. 
 
Detta för att vid behov kunna fylla Bö tjärn för att trygga en stabil vattennivå när 
det behövs i framtiden.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 1 november 2019. 
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Till: Kommunfullmäktige, Tjörns kommun, Skärhamn

Motion om vatten från Göta älv

Med anledning av de historiskt låga vattennivåerna sommaren 2019 i de tjärnar som är Tjörns enda 
egna vattentäckt, som vi hämtar vårt kommunala dricksvatten från, vill vi arbeta strategiskt med 
denna problematik. Nederbörden under de senaste åren har inte räckt för att fylla på våra depåer i 
tillräcklig grad. Bevattningsförbudet och de stora läckagen har visat på vår utsatta situation på 
Tjörn. Vattenståndet under sommaren var 2,7 meter under det normala när det var som värst i 
augusti 2019. Det finns risk för att årsnederbörden (ca 650 mm) inte är tillräcklig för att vår 
vattentäckt ska bli full.

Undertecknad föreslår fullmäktige att besluta:

: Att förvaltningen, när den förhandlar med Kungälvs kommun om en ny vattenledning från deras 
vattenverk, utreder möjligheten att samtidigt när denna ledning dras lägga ner en separat ledning. 
Denna ska vara av mindre dimension, dras direkt från Göta älv längs med ordinarie ledning för att 
sedan dras vidare direkt till Bö tjärn och förse denna med råvatten.

Detta för att vid behov kunna fylla Bö tjärn för att trygga en stabil vattennivå när det behövs i 
framtiden.

Tjörn 2019-10-05

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Rikard Larsson

 Socialdemokraterna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§163 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i 
Vallhamn 
 
2019/391 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen i 
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
 
Barnkonventionen 
Utbyggnad av pendelparkering får ingen direkt påverkan för barn. Men ett ökat 
underlag och efterfrågan av kollektivtrafik ökar på sikt tillgången och turtätheten 
vilket i sin tur får en positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att 
resa säkert, tryggt och självständigt. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att 
kommunfullmäktige ska besluta att kommunen skyndsamt ska prospektera för en ny 
pendelparkering vid Vallhamnsrondellen för att komplettera de befintliga 
pendelparkeringarna i Kållekärr och Myggenäs. Motionen yrkar även på att 
kommunens strategiska intressen kring trafik och pendling bör tas i beaktande i 
samband med den översyn som görs i området för ny planprocess kring 
Vallhamnsområdet. 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med samhällsbyggnadsnämnden och 
föreslår att trafikenhetens svar på motionen godtas av Kommunstyrelsen. 
Trafikenhetens motionssvar innebär att motionens önskemål ingår i enhetens 
påbörjade arbete kring utredning av möjliga platser för utbyggnad av nya 
pendelparkeringar i strategiska lägen.  
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 284 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 47 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-07 
Motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i Vallhamn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§134 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i 
Vallhamn 
 
2019/391 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Barnkonventionen 
Utbyggnad av pendelparkering får ingen direkt påverkan för barn. Men ett ökat 
underlag och efterfrågan av kollektivtrafik ökar på sikt tillgången och turtätheten 
vilket i sin tur får en positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att 
resa säkert, tryggt och självständigt. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att 
kommunfullmäktige ska besluta att kommunen skyndsamt ska prospektera för en ny 
pendelparkering vid Vallhamnsrondellen för att komplettera de befintliga 
pendelparkeringarna i Kållekärr och Myggenäs. Motionen yrkar även på att 
kommunens strategiska intressen kring trafik och pendling bör tas i beaktande i 
samband med den översyn som görs i området för ny planprocess kring 
Vallhamnsområdet. 
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med samhällsbyggnadsnämnden och 
föreslår att trafikenhetens svar på motionen godtas av Kommunstyrelsen. 
Trafikenhetens motionssvar innebär att motionens önskemål ingår i enhetens 
påbörjade arbete kring utredning av möjliga platser för utbyggnad av nya 
pendelparkeringar i strategiska lägen.  
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 284 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 47 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-07 
Motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i Vallhamn 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
pendelparkering i Vallhamn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som 
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen skyndsamt 
ska prospektera för en ny pendelparkering vid Vallhamnsrondellen för att 
komplettera de befintliga pendelparkeringarna i Kållekärr och Myggenäs. 
Motionen yrkar även på att kommunens strategiska intressen kring trafik 
och pendling bör tas i beaktande i samband med den översyn som görs i 
området för ny planprocess kring Vallhamnsområdet. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med 
samhällsbyggnadsnämnden och föreslår att trafikenhetens svar på 
motionen godtas av Kommunstyrelsen. 

Trafikenhetens motionssvar innebär att motionens önskemål ingår i 
enhetens påbörjade arbete kring utredning av möjliga platser för 
utbyggnad av nya pendelparkeringar i strategiska lägen.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, 2019-11-14 § 284 

Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-12 § 47 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i Vallhamn 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ärendet  
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som 
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen skyndsamt 
ska prospektera för en ny pendelparkering vid Vallhamnsrondellen för att 
komplettera de befintliga pendelparkeringarna i Kållekärr och Myggenäs. 
Motionen yrkar även på att kommunens strategiska intressen kring trafik 
och pendling bör tas i beaktande i samband med den översyn som görs i 
området för ny planprocess kring Vallhamnsområdet. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med 
samhällsbyggnadsnämnden och föreslår att trafikenhetens svar på 
motionen godtas av Kommunstyrelsen. 

Trafikenhetens motionssvar innebär att motionens önskemål ingår i 
enhetens påbörjade arbete kring utredning av möjliga platser för 
utbyggnad av nya pendelparkeringar i strategiska lägen.  

I investeringsbudget har avsatts medel för utbyggnad från år 2021 och 
framåt. 

En av de platser som utreds är i anslutning till Vallhamnsrondellen, dvs. 
korsningen mellan väg 169, väg 723 och Vallhamnsvägen. En 
pendelparkering här vore lämpligt med hänsyn till det strategiska läget, 
den befintliga infrastruktur som finns med busshållplatser och anslutande 
gångbanor, samt god tillgång till avgångar med kollektivtrafiken. 
Korsningen är en strategiskt viktig punkt i kommunens transportsystem 
då trafik till och från södra och västra delarna av Tjörn passerar här. En 
pendelparkering i anslutning till Vallhamnsrondellen skulle även avlasta 
pendelparkeringen vid Myggenäs korsväg som idag har en hög 
beläggningsgrad. 

Markåtkomst behöver studeras närmare och fortsatt arbete bör ske i 
samarbete med mark- och exploateringsavdelningen som hanterar 
markköp och arrendefrågor. 

Barnperspektivet 
Utbyggnad av pendelparkering får ingen direkt påverkan för barn. Men 
ett ökat underlag och efterfrågan av kollektivtrafik ökar på sikt tillgången 
och turtätheten vilket i sin tur får en positiv betydelse för barn och unga 
och deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47 
 
Svar på remiss - Motion från Rikard Larsson (S) om 
pendelparkering i Vallhamn 
 
2019/175 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anse motionen 
besvarad med hänvisning till trafikavdelningens svar i frågan. 

 
Barnkonventionen 
Utbyggnad av pendelparkering får ingen direkt påverkan för barn. Men ett ökat 
underlag och efterfrågan av kollektivtrafik ökar på sikt tillgången och turtätheten 
vilket i sin tur får en positiv betydelse för barn och unga och deras möjligheter att 
resa säkert, tryggt och självständigt. 

 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att 
kommunen skyndsamt ska prospektera för en ny pendelparkering vid 
Vallhamnsrondellen för att komplettera de befintliga pendelparkeringarna i 
Kållekärr och Myggenäs. Motionen yrkar även på att kommunens strategiska 
intressen kring trafik och pendling bör tas i beaktande i samband med den översyn 
som görs i området för ny planprocess kring Wallhamnsområdet. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.  
 
Trafikavdelningens svar är att avdelningen:  
 
”utreder möjliga platser för utbyggnad av pendelparkeringar i strategiska lägen, och 
har i investeringsbudget avsatt medel för utbyggnad från år 2021 och framåt.  
En av de platser som utreds är i anslutning till Vallhamnsrondellen, dvs. korsningen 
mellan väg 169, väg 723 och Vallhamnsvägen. En pendelparkering här vore 
lämpligt med hänsyn till det strategiska läget, den befintliga infrastruktur som finns 
med busshållplatser och anslutande gångbanor, samt god tillgång till avgångar med 
kollektivtrafiken. Korsningen är en strategiskt viktig punkt i kommunens 
transportsystem då trafik till och från södra och västra delarna av Tjörn passerar här. 
En pendelparkering i anslutning till Vallhamnsrondellen skulle även avlasta 
pendelparkeringen vid Myggenäs korsväg som idag har en hög beläggningsgrad. 
Markåtkomst behöver studeras närmare och fortsatt arbete bör ske i samarbete med 
mark- och exploateringsavdelningen som hanterar markköp och arrendefrågor.” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 284 den 14 november 2019 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i Vallhamn, 2019-11-14 

Tjänsteutlåtande 2020-01-29 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att anse motionen besvarad med hänvisning till trafikavdelningens 
svar i frågan. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på motion från Rikard Larsson (S) om 
pendelparkering i Vallhamn 

Förslag till beslut 
Att samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet enligt 
tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna Tjörn genom Rikard Larsson (S) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som 
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen skyndsamt 
ska prospektera för en ny pendelparkering vid Vallhamnsrondellen för att 
komplettera de befintliga pendelparkeringarna i Kållekärr och Myggenäs. 
Motionen yrkar även på att kommunens strategiska intressen kring trafik 
och pendling bör tas i beaktande i samband med den översyn som görs i 
området för ny planprocess kring Wallhamnsområdet. 
 
Trafikenheten utreder möjliga platser för utbyggnad av nya 
pendelparkeringar i strategiska lägen, och har i investeringsbudget avsatt 
medel för utbyggnad från år 2021 och framåt. 

En av de platser som utreds är i anslutning till Vallhamnsrondellen, dvs. 
korsningen mellan väg 169, väg 723 och vallhamnsvägen. En 
pendelparkering här vore lämpligt med hänsyn till det strategiska läget, 
den befintliga infrastruktur som finns med busshållplatser och anslutande 
gångbanor, samt god tillgång till avgångar med kollektivtrafiken. 

Markåtkomst behöver studeras närmare och fortsatt arbete bör ske i 
samarbete med mark- och exploateringsavdelningen som hanterar 
markköp och arrendefrågor. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 284 den 14 november 2019 
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Ärendet  
Trafikenheten utreder möjliga platser för utbyggnad av pendelparkeringar 
i strategiska lägen, och har i investeringsbudget avsatt medel för 
utbyggnad från år 2021 och framåt. 

En av de platser som utreds är i anslutning till Vallhamnsrondellen, dvs. 
korsningen mellan väg 169, väg 723 och vallhamnsvägen. En 
pendelparkering här vore lämpligt med hänsyn till det strategiska läget, 
den befintliga infrastruktur som finns med busshållplatser och anslutande 
gångbanor, samt god tillgång till avgångar med kollektivtrafiken. 
Korsningen är en strategiskt viktig punkt i kommunens transportsystem 
då trafik till och från södra och västra delarna av Tjörn passerar här. En 
pendelparkering i anslutning till Vallhamnsrondellen skulle även avlasta 
pendelparkeringen vid Myggenäs korsväg som idag har en hög 
beläggningsgrad. 

Markåtkomst behöver studeras närmare och fortsatt arbete bör ske i 
samarbete med mark- och exploateringsavdelningen som hanterar 
markköp och arrendefrågor. 

Barnperspektivet 
Utbyggnad av pendelparkering får ingen direkt påverkan för barn. Men 
ett ökat underlag och efterfrågan av kollektivtrafik ökar på sikt tillgången 
och turtätheten vilket i sin tur får en positiv betydelse för barn och unga 
och deras möjligheter att resa säkert, tryggt och självständigt. 

 

 

Marie Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§284 
 
Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om pendelparkering i 
Vallhamn 
 
2019/391 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om pendelparkering i Vallhamn. 
 
Motionens innehåll 
 
”Med utgångspunkt från trafikutredningen ”På Väg”, som behandlas inom 
kommunpolitiken, vill vi Socialdemokrater på Tjörn lyfta frågan om behovet av 
pendelparkeringar. I det tidvis ansträngda trafikflödet kring Tjörnbron behöver alla 
avlastande åtgärder prövas. Med anledning av många inte kan förlita sig på 
lokaltrafiken för att ta sig till kommunens knytpunkter eller andra orter utanför 
kommunen ser vi ett stort behov i att av minska trafiken på sträckan mellan 
Wallhamnsrondellen och Tjörnbron. Vi har även uppmärksammats på att pendlare 
från södra Tjörn inte tar bussen på plats, utan för att spara tid genskjuter denna i 
Myggenäs för att parkera sin bil på pendelparkeringen där. 
 
Undertecknad föreslår fullmäktige besluta: 
Att kommunen skyndsamt prospekterar för en ny pendelparkering vid 
Wallhamnsrondellen för att komplettera de befintliga pendelparkeringarna i 
Kållekärr och Myggenäs. I samband med den översyn som görs i området för ny 
planprocess kring Wallhamnsområdet bör kommunens strategiska intressen kring 
trafik och pendling tas i beaktande.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 1 november 2019. 
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Till: Kommunfullmäktige, Tjörns kommun, Skärhamn

Motion om pendelparkering i Wallhamn

Med utgångspunkt från trafikutredningen ”På Väg”, som behandlas inom kommunpolitiken, vill vi 
Socialdemokrater på Tjörn lyfta frågan om behovet av pendelparkeringar. I det tidvis ansträngda 
trafikflödet kring Tjörnbron behöver alla avlastande åtgärder prövas. Med anledning av många inte 
kan förlita sig på  lokaltrafiken för att ta sig till kommunens knytpunkter eller andra orter utanför 
kommunen ser vi ett stort behov i att av minska trafiken på sträckan mellan Wallhamnsrondellen 
och Tjörnbron. Vi har även uppmärksammats på att pendlare från södra Tjörn inte tar bussen på 
plats, utan för att spara tid genskjuter denna i Myggenäs för att parkera sin bil på pendelparkeringen 
där.

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta:
Att kommunen skyndsamt prospekterar för en ny pendelparkering vid Wallhamnsrondellen för att 
komplettera de befintliga pendelparkeringarna i Kållekärr och Myggenäs. I samband med den 
översyn som görs i området för ny planprocess kring Wallhamnsområdet bör kommunens 
strategiska intressen kring trafik och pendling tas i beaktande.

Tjörn 2019-10-09

För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Rikard Larsson

 Socialdemokraterna
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§164 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om förbud mot passiv 
insamling utav pengar 
 
2019/133 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Reservation 
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, eller får direkta konsekvenser för eller på annat sätt berör 
barn. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om 
förbud mot passiv insamling utav pengar. 
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 
 
- Att i våra lokala ordningsstadga för Tjörns kommun under §10 (insamling av 

pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är 
förbjuden” 
 

- Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter deras 
önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den 
allmänna ordningen.” 
 

Kontakt med näringslivet har därför tagits för att undersöka hur och om de upplever 
att passivt tiggeri stör den allmänna ordningen. Sammanfattningsvis anser våra 
lokala livsmedelshandlare att omfattningen av passivt tiggeri idag är betydligt 
mindre än tidigare och att man är osäker på om ett förbud skulle ha önskvärd effekt. 
Det finns samtidigt kunder som ändå upplever passivt tiggeri som problematiskt. De 
bedöms dock inte vara i majoritet. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 135 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige den 21 mars 2019, § 111 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-29 
Motionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag 
väljs. 
 
Protokollsanteckning 
Tanja Siladji Dahne (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

L, M, C, KD samt MP Tjörns  anser inte att förbud mot passiv insamling är rätt 
form av åtgärd även om situationen vore sådan att passiv insamling bedömdes 
vara problematiskt. Ett förbud är inte lösningen på att stora delar av EU 
medborgare lever marginaliserat. Vi kan om viljan finns möta dessa människor 
med större värdighet.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om förbud mot passiv 
insamling utav pengar 
 
2019/133 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, eller får direkta konsekvenser för eller på annat sätt berör 
barn. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om 
förbud mot passiv insamling utav pengar. 
Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att besluta: 
 
- Att i våra lokala ordningsstadga för Tjörns kommun under §10 (insamling av 

pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är 
förbjuden” 
 

- Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter deras 
önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den 
allmänna ordningen.” 
 

Kontakt med näringslivet har därför tagits för att undersöka hur och om de upplever 
att passivt tiggeri stör den allmänna ordningen. Sammanfattningsvis anser våra 
lokala livsmedelshandlare att omfattningen av passivt tiggeri idag är betydligt 
mindre än tidigare och att man är osäker på om ett förbud skulle ha önskvärd effekt. 
Det finns samtidigt kunder som ändå upplever passivt tiggeri som problematiskt. De 
bedöms dock inte vara i majoritet. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige den 21 mars 2019, § 111 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-29 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Tjänsteutlåtande – Motion från Martin Johansson 
och Rickard Simensen angående förbud av passivt 
tiggeri 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en 
motion om förbud mot passiv insamling utav pengar. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 
- Att i våra lokala ordningsstadga för Tjörns kommun under § 10 

(insamling av pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av 
pengar (tiggeri) är förbjuden 

- Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter 
deras önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri 
upplevs störa den allmänna ordningen. 

Kontakt med näringslivet har därför tagits för att undersöka hur och om 
de upplever att passivt tiggeri stör den allmänna ordningen. 
Sammanfattningsvis anser våra lokala livsmedelshandlare att 
omfattningen av passivt tiggeri idag är betydligt mindre än tidigare och 
att man är osäker på om ett förbud skulle ha önskvärd effekt. Det finns 
samtidigt kunder som ändå upplever passivt tiggeri som problematiskt. 
De bedöms dock inte vara i majoritet. 

Ärendet  
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en 
motion om förbud mot passiv insamling utav pengar. 

Sverigedemokraterna Tjörn föreslår i sin motion kommunfullmäktige att 
besluta: 
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- Att i våra lokala ordningsstadga för Tjörns kommun under § 10 
(insamling av pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av 
pengar (tiggeri) är förbjuden” 

- Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter 
deras önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri 
upplevs störa den allmänna ordningen.” 
 

Kontakt med näringslivet har därför tagits för att undersöka hur och om 
de upplever att passivt tiggeri stör den allmänna ordningen. 

Förvaltningens underlag för svar: 
Kontakt har tagits med de fem största livsmedelshandlare som finns på 
Tjörn, då passivt tiggeri bedöms förekomma som mest frekvent i 
anslutning till deras verksamheter. Utav dessa har endast två svarat att 
passivt tiggeri förekommer regelbundet och frekvent. Istället ger man en 
bild av att passivt tiggeri har minskat under de senaste två åren. 

I kontakten med våra lokala livsmedelsföretagare anger de flesta att de 
själva inte upplever något problem med passivt tiggeri men att det 
förekommer situationer då deras kunder uppfattar det som problematiskt. 
I samtliga fall beror det på att kunderna har känt sig påflugna. Med detta 
avser de att tiggande personer följer efter kunden in i butiken, höjer 
rösten mot kunder och liknande beteende. Enligt organisationen Svensk 
Handel kan då annan lagstiftning tillämpas så som till exempel störning 
av allmän ordning, vilket inte behöver regleras i lokal ordningsstadga.  

Våra handlare har dock i tidigare dialoger, redovisat att vid kontakt med 
polis vid dessa incidenter, har man upplevt att polisen inte haft resurser 
att prioritera denna typer av överträdelser. Det gör att man vid ett 
eventuellt införande av passivt tiggeriförbud ställer sig frågande till om 
detta kan efterlevas. Särskilt då det passiva tiggeriet inte anges som 
problematiskt. 

Under det gångna året har ett tio-tal kommuner antingen infört förbud 
mot passivt tiggeri, alternativt påbörjat processen att införa förbud. Två 
kommuner har infört eller kommer inom kort införa tillståndsplikt för 
passivt tiggeri.  

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

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-03-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§111 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) och Rikard 
Simensen (SD) om förbud mot passiv insamling utav pengar 
 
2019/133 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om 
förbud mot passiv insamling utav pengar. 
 
Motionens innehåll 
 
En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt 
möjligt, och att man vill avvakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har 
det kommit en dom angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud. Högsta 
förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och 
länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan. 
 
”Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas 
passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Förbudet (har) getts i ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt 
tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta kommunens 
bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna” 
 
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade domen: 
 
– Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen. 
Med det beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det. 
 
Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna 
att många nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att 
vi inte skall hamna i limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att 
Tjörns kommun snarast omprövar sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och 
inför ett sådant. 
 
Med hänvisning till ovan föreslår vi kommunfullmäktige: 
 
- Att i våra lokala ordningsstadgar för Tjörns kommun under §10 (insamling av 

pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är 
förbjuden” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-03-21  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter deras 
önskemål revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den 
allmänna ordningen.” 

 
Beslutsunderlag 
Motion den 27 februari 2019. 
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Kållekärr 2019-02-27 

	
	

Förbud passiv insamling utav pengar. 
 
En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt möjligt, och att 
man vill avvakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har det kommit en dom 
angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och 
länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.  
”Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv 
(tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet (har) getts i 
ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning 
att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna” 
 
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade domen: 
– Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen. Med det 
beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det. 
 
Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna att många 
nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att vi inte skall hamna i 
limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att Tjörns kommun snarast omprövar 
sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och inför ett sådant. 
 
 
Med hänvisning till ovan föreslår vi kommunfullmäktige: 
 
-Att i våra lokala ordningsstadgar för Tjörns kommun under §10 (insamling av pengar) även 
infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden: 
 
-Att årligen lyssna på näringsidkare och Tjörns invånare och utefter deras önskemål revidera 
tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen. 
 
 
För Sverigedemokraterna 
  

    
Martin Johansson, SD                       Rikard Simensen, SD 
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Dok.Id 197696 
Postadress 
Box 2293 
103 17 Stockholm 
Besöksadress 
Birger Jarls torg 13 
Telefon 
08-561 676 00 
E-post: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 
meddelad i Stockholm den 17 december 2018 
KLAGANDE 
Vellinge kommun 235 81 Vellinge 
 
MOTPART 
Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kammarrätten i Göteborgs dom den 27 mars 2018 i mål nr 754-18 
SAKEN 
Lokala ordningsföreskrifter ___________________ 
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och 
länsstyrelsens avgöranden i de delar de avser Vellinge kommuns beslut att anta tillägg till 
punkt 11 i lokala ordningsföreskrifter om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid 
särskilt angivna områden och fastställer kommunens beslut i denna del (dnr KS 2017/264). 
Mål nr 2149-18 
1 (10) 
  
Expeditionstid 
måndag – fredag 08:00–16:30 
08-561 678 20 
 
BAKGRUND 
DOM 
2 
Ordningslagen (1993:1617) syftar bl.a. till att trygga ordningen och säkerheten på offentliga 
platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bl.a. gator, vägar, torg, parker och 
andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt 
ändamål. 
Lagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning. Behovet av ytterligare 
bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala ordningsföreskrifter meddelade av 
kommunerna. Sådana föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men ett grundläggande krav är 
att de måste behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De får inte 
heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
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enskildes frihet. För att bl.a. säkerställa detta ska beslutade föreskrifter anmälas till 
länsstyrelsen, som ska upphäva föreskrifter som inte uppfyller dessa krav. 
Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade vid en revidering av tidigare gällande 
lokala ordningsföreskrifter att bl.a. införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 
på särskilt angivna och avgränsade offentliga platser inom kommunen. Förbudet skulle gälla 
på Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs 
centrum, Skanörs hamn, ett område vid Höllvikens bibliotek samt Nyckelhålsparken i 
Höllviken. 
Beslutet anmäldes till länsstyrelsen som, såvitt är aktuellt nu, upphävde förbudet med 
hänvisning till att det inte framkommit att själva insamlandet av pengar orsakat 
ordningsstörningar. Den aktuella föreskriften stred därmed mot en grundläggande 
förutsättning för kommunens rätt att meddela föreskrifter, nämligen att föreskriften ska 
behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen. 
Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten, som avslog 
överklagandet. Förvaltningsrätten fann att kommunen inte visat att det förekommit 
olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det 
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med hänsyn till den allmänna ordningen på angivna platser var motiverat att införa ett förbud 
mot passiv insamling av pengar (tiggeri). 
Kammarrätten, som instämde i förvaltningsrättens bedömning, avslog kommunens 
överklagande dit. 
YRKANDEN M.M. 
Vellinge kommun yrkar att kammarrättens dom ska upphävas och att kommunens beslut ska 
fastställas. 
Länsstyrelsen i Skåne län anser att överklagandet ska avslås. 
Sveriges Kommuner och Landsting, som avgett yttrande i målet, anser sammanfattningsvis att 
lokala ordningsföreskrifter kan avse såväl aktiv som passiv penninginsamling och bör kunna 
införas på särskilda och tydligt avgränsade platser samt att det bör ankomma på kommunen 
att bedöma om det finns ett behov av sådana föreskrifter. 
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 
Frågan i målet 
Frågan i målet är om en kommun får reglera s.k. passiv penninginsamling genom lokala 
ordningsföreskrifter. 
Rättslig reglering 
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 
kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för 
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat 
kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för 
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kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
I 3 kap. 12 § ordningslagen anges bl.a. att ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
Av 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva sådana föreskrifter 
som avses i 8 § omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen och att länsstyrelsen ska upphäva en 
föreskrift som strider mot lagen. 
Högsta förvaltningsdomstolens bedömning 
Den kommunala föreskriftsrätten 
Genom de i målet aktuella föreskrifterna har kommunen föreskrivit dels att det, med vissa 
angivna undantag, krävs tillstånd från Polismyndigheten för insamling av pengar i bössor eller 
liknade på offentlig plats, dels att passiv insamling av pengar (tiggeri) inte får ske på vissa 
avgränsade områden som framgår av till föreskrifterna bifogade kartor. 
I förarbetena till ordningslagen diskuterades tämligen ingående hur bemyndigandet till 
kommunerna att meddela lokala ordningsföreskrifter skulle utformas mot bakgrund av främst 
det förhållandet att sådana bestämmelser kan avse vitt skilda frågor och att behovet av 
föreskrifter varierar mellan olika orter, men även utifrån vad som var lämpligt med hänsyn till 
strävandena mot ett ökat kommunalt självbestämmande. I stället för att införa en katalog över 
sådana ämnen som får regleras lokalt – vilket övervägts tidigare – stannade man för ett 
bemyndigande enligt vilket kommunerna får meddela de ytterligare bestämmelser som behövs 
i ordningshänseende. Ett på så sätt utformat bemyndigande ansågs ge kommunerna nödvändig 
flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden som möjlighet att anpassa reglerna 
utifrån samhällsutvecklingen. Bemyndigandet kom därmed i allt väsentligt att motsvara de 
tidigare reglerna i allmänna 
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ordningsstadgan (1956:617). I lagen togs dessutom in en bestämmelse – också med förebild i 
allmänna ordningsstadgan – om att de lokala ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
De vittgående befogenheterna ansågs emellertid fordra en effektiv garanti för att de 
kommunala besluten var lagliga, lämpliga och ändamålsenliga. En statlig möjlighet att ingripa 
mot lokala föreskrifter med oriktigt eller olämpligt innehåll var därför en förutsättning för det 
vidsträckta bemyndigandet. Den statliga kontrollen skulle utövas genom att länsstyrelsen gavs 
befogenhet att upphäva sådana föreskrifter som strider mot lagen (prop. 1992/93:210 s. 138 ff. 
och 152 f.). 
Kommunerna har således erhållit ett öppet bemyndigande som inte begränsar de lokala 
ordningsföreskrifterna till visst innehåll. Inte heller regleras vilken typ av föreskrifter – 
förbud, tillståndsplikt, anmälningsplikt osv. – som kan meddelas. Kommunernas 
föreskriftsrätt är emellertid inte utan begränsningar. Förutom generella inskränkningar, såsom 
att bestämmelserna inte får komma i konflikt med föreskrifter av högre valör eller gälla 
sådana ämnen som måste regleras genom lag, följer av ordningslagen att förskrifterna måste 
ha ett visst syfte och dessutom inte får vara för långtgående. Härtill kommer att de måste ges 
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en tillräckligt tydlig utformning. Några skarpa gränser mellan dessa begränsningar kan 
emellertid inte dras. 
Föreskrifterna måste syfta till att upprätthålla ”den allmänna ordningen” 
Bemyndigandet finns i 3 kap. 8 § ordningslagen som stadgar att en kommun, efter regeringens 
bemyndigande, får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Bestämmelserna måste 
alltså ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar av denna. Således kan en 
kommun inte genom lokala ordningsföreskrifter meddela bestämmelser som syftar till något 
annat, t.ex. att vid torghandel säkerställa god livsmedelshygien. 
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Eftersom bestämmelserna måste ha detta syfte inställer sig frågan vad som avses med 
uttrycket ”den allmänna ordningen”. Kommunernas möjlighet att meddela 
ordningsföreskrifter har en lång historia och har av tradition avsett vitt skilda ämnen som inte 
alltid enligt vanligt språkbruk behöver associeras med ordningsfrågor. Avgörande är att regeln 
ska ha till syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga 
rummet. 
I förarbetena anges som exempel på ordningsföreskrifter tillståndskrav för uppsättande av 
markiser, banderoller, juldekorationer och reklam, förbud mot förtäring av alkoholdrycker på 
offentlig plats, förbud mot eller krav på tillstånd för tillfällig handel, krav på märkning av 
containrar liksom allmänna bestämmelser för campingplatser (prop. 1992/93:210 s. 142 ff.). I 
förarbetena anges också att penninginsamling kan regleras genom ordningsföreskrifter (a. 
prop. s. 142). Tillståndsplikt för penninginsamling har mot denna bakgrund tagits in i 
Sveriges Kommuner och Landstings s.k. normalförslag för lokala ordningsföreskrifter 
(cirkulär 1995:41). Vidare har justitieutskottet under senare tid uttalat att det under vissa 
omständigheter är möjligt att reglera penninginsamling i form av ”tiggeri” på offentlig plats 
genom lokala ordningsföreskrifter (2016/17:JuU18 s. 85). 
Penningsinsamling på offentlig plats utgör alltså en sådan företeelse som får regleras genom 
lokala ordningsföreskrifter. 
Härvid måste framhållas att det vid prövningen av om en föreskrift har ett sådant syfte att den 
utgör en ordningsföreskrift inte krävs att kommunen visar att något har kommit att utgöra en 
störning av viss omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. 
Kommunerna är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta olika ordningsföreskrifter 
avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning 
och grävning, högtalarutsändningar, förtäring av alkohol osv. Av det sagda följer att det inte 
heller kan krävas av en kommun att den presenterar någon utredning till stöd för att 
föreskriften behövs. 
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En ordningsföreskrift får inte vara för långtgående 
När det konstaterats att en bestämmelse utgör en ordningsföreskrift – alltså att den syftar till 
att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar av denna – inställer sig frågan om 
föreskriften är för långtgående för att kunna accepteras, dvs. om den lägger onödigt tvång på 
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allmänheten eller annars innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap. 12 § 
ordningslagen). Någon närmare vägledning beträffande hur den bedömningen ska göras ges 
varken i förarbetena till ordningslagen eller till dess föregångare allmänna ordningsstadgan, 
utan den närmare avgränsningen har överlämnats till rättstillämpningen. Av praxis följer att 
lokala ordningsföreskrifter inte får vara för långtgående avseende geografiskt 
tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. 
Lokala ordningsföreskrifter får således inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än 
vad som är påkallat i det enskilda fallet. Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de 
områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem (RÅ 1974 B 1010, 
RÅ 1977 Bb 101, RÅ 1982 Ab 106 och RÅ 1980 2:55). Exempelvis har ett förbud mot 
förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en kommun ansetts 
för långtgående (RÅ 1997 ref. 41). 
Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas till sådana 
tidpunkter då en reglering är påkallad (jfr RÅ 1965 I 11). Vissa föreskrifter kan exempelvis 
vara berättigade nattetid men framstå som obefogade under dagtid. Likaså kan vissa 
föreskrifter anses påkallade under viss årstid, men vara obehövliga under annan tid på året. 
Slutligen får det sakliga innehållet i en ordningsföreskrift inte lägga onödigt tvång på 
allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I 
förarbetena framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är 
onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs 
liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142). Det 
finns alltså en nära koppling 
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mellan en föreskrifts sakliga innehåll och dess geografiska tillämpningsområde. Allmänt sett 
gäller således att ju mer avgränsat en ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer 
ingripande kan föreskriften tillåtas vara. Från praxis kan nämnas att det har ansetts vara fråga 
om en alltför långtgående bestämmelse när en kommun förbjudit förtäring av ”öl klass II” 
(s.k. folköl) på allmän plats (RÅ 1980 Bb 26). En sådan föreskrift kan visserligen sägas syfta 
till att upprätthålla ordningen, men den träffar beteenden som kan anses allmänt accepterade, 
såsom att förtära relativt sett alkoholsvag öl vid en picknick, och kommer dessutom att gälla 
inom områden där ett förbud inte är befogat. 
Av betydelse i sammanhanget är att prövningen av om en viss företeelse bör regleras genom 
ordningsföreskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är påkallad (förbud, tillståndsplikt 
osv.), främst måste ankomma på kommunerna själva. De är de som bäst känner till de lokala 
förhållandena och det är den ordning som bäst tillgodoser principen om den kommunala 
självstyrelsen (prop. 1992/93:210 s. 140). En följd av att det har överlämnats till kommunerna 
att meddela ordningsföreskrifter är att dessa inte bara kommer att spegla skiftande lokala 
förhållanden utan även de beslutande organens, dvs. kommunfullmäktiges, bedömning av 
behovet av en viss reglering. Mot denna bakgrund bör vid en överprövning en kommuns 
bedömning underkännas endast om det står klart att en ordningsföreskrift är för långtgående 
eller för ingripande på den aktuella platsen. 
En ordningsförskrift måste vara möjlig att tillämpa 
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Förutom att lokala ordningsföreskrifter till sitt innehåll måste avfattas med hänsyn till ovan 
angivna begränsningar måste de utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att tillämpa dem 
(RÅ 1992 ref. 75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.). Föreskrifterna måste 
således formuleras så att allmänheten kan förstå deras innebörd och de som övervakar 
efterlevnaden kan avgöra när föreskrifterna följs respektive överträds. 
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Högsta förvaltningsdomstolens bedömning i detta fall 
Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta med vad som 
kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en ordningsföreskrift som i och för sig 
kan meddelas av kommunen. Som framgått ovan finns det inte stöd i ordningslagen för att 
uppställa ett krav på att kommunen måste visa att det förekommit sådana ordningsstörningar 
som motiverar att ett förbud införs. Förbudet kan således inte underkännas på den grunden. 
Frågan är därmed om ett förbud mot penninginsamling är alltför långtgående i den meningen 
att det lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. Härvid kan konstateras att kommunen har avgränsat tillämpningsområdet för 
föreskriften om passiv penninginsamling till vissa särskilt angivna platser där det enligt 
kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem. Förbudet har 
således ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas 
anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna. 
Förbudet kan mot den bakgrunden inte anses som onödigt eller obefogat långtgående. Det 
förhållandet att kommunen infört ett förbud och inte stannat för en tillståndsplikt föranleder 
inte annan bedömning. 
En avslutande fråga är om kommunen gett bestämmelsen en tillräckligt tydlig utformning. Det 
är inte givet hur passiv insamling av pengar ska skiljas från annan penninginsamling – 
”insamling av pengar i bössor eller liknande” – för vilken kommunen har föreskrivit 
tillståndsplikt. Emellertid anser Högsta förvaltningsdomstolen att det genom tillägget 
”tiggeri” i föreskriften med tillräcklig tydlighet framgår vad som avses. Det är exempelvis 
möjligt att göra en gränsdragning gentemot sådan insamling som sker till förmån för en 
hjälporganisation. Bestämmelsen har således getts en sådan utformning att den är möjlig att 
tillämpa. 
Vellinge kommun har alltså haft möjlighet att reglera sådan insamling av pengar som 
betecknats som passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen 
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på offentlig plats. Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte inom aktuella områden anses 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. Vidare har föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att 
tillämpa. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot ordningslagen. Vellinge 
kommuns överklagande ska därför bifallas. 
_____________________ _____________________ 
_____________________ _____________________ 
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_____________________ 
I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Anita Saldén Enérus, Per Classon, 
Kristina Svahn Starrsjö och Ulrik von Essen. 
Föredragande har varit justitiesekreteraren Daniel Sandberg. 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 februari 2018 i mål nr 12327-17 Länsstyrelsen i 
Skåne läns beslut den 23 oktober 2017 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§165 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd 
 
2020/31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

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 kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd 
istället ska benämnas majoritetsråd. 
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör 
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses 
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 136 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 24 januari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP)  förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
1 avstår: Martin Johansson (SD). 
Med stöd av regler om ordförandens utslagsröst väljs Lars Carlssons (M) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd 
 
2020/31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
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 kommit in med en motion om att nuvarande oppositionsråd 
istället ska benämnas majoritetsråd. 
Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) inte tillhör 
något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, kan anses 
missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås därför avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 24 januari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.

153



Kommunstyrelsen 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (2)  

Kommunstyrelsen 
  

2020-02-28 Dnr 2020/31-009 

Hans Blomqvist 
Kommunjurist  
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@tjorn.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Tjänsteutlåtande – Motion om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas 
majoritetsråd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd. 

Förvaltningen anser att det, mot bakgrund av att Martin Johansson (SD) 
inte tillhör något av de partier som utgör styrande majoritet i kommunen, 
kan anses missvisande att titulera denne majoritetsråd. Motionen föreslås 
därför avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 56 

Bilagor 
Motion den 24 januari 2020 

Ärendet  
En motion har väckts om att nuvarande oppositionsråd ska benämnas 
majoritetsråd. Av motionen framgår följande.  

Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a. 
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin 
Johansson(SD) inte röstar eller på något annat sätt företräder 
oppositionen så blir benämningen på kommunalrådet Martina Johansson 
(SD) felaktig. 

Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes 
Majoritetsråd. 
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Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen 
oppositionsråd helt felaktigt. 

Fullmäktige föreslås besluta att: 

-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd. 

Av allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 
framgår att kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter ska utse en 
ordförande, tillika kommunalråd och ett kommunalråd 
(minoritetsföreträdare).  

Det finns ingen bestämmelse i stadgan som anger från vilket parti, t.ex. 
det största oppositionspartiet eller liknande, som minoritetsföreträdaren 
ska utses.  

Kommunfullmäktige har utsett Martin Johansson från 
Sverigedemokraterna till kommunalråd (minoritetsföreträdare). Det parti 
som Martin Johansson representerar tillhör inte den styrande majoriteten 
i kommunen.  

Att under sådana förhållanden titulera Martin Johansson majoritetsråd 
kan anses vara missvisande.  

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

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att nuvarande 
oppositionsråd istället ska benämnas majoritetsråd 
 
2020/31 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att nuvarande oppositionsråd 
istället ska benämnas majoritetsråd. 
 
Motionens innehåll 
 
”Bakgrund: 
 
Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a. 
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin Johansson(SD) inte 
röstar eller på något annat sätt företräder oppositionen så blir benämningen på 
kommunalrådet Martina Johansson (SD) felaktig. 
 
Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes 
Majoritetsråd. 
 
Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen oppositionsråd 
helt felaktigt. 
 
Fullmäktige föreslås besluta att: 
 
-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 24 januari 2020. 
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Från: Gert Kjellberg
Till: Tjörns kommun
Ärende: Motion till fullmäktige
Datum: den 24 januari 2020 13:18:48

Till: Kommunfullmäktige, Skärhamn

Motion till fullmäktige

Bakgrund:

Eftersom det framkommer i beslutsprotokoll och omröstningar om bl.a.
Kulturhus, budget, V/A taxa etc. att kommunalrådet Martin Johansson(SD) inte röstar eller
på något annat sätt företräder oppositionen så blir benämningen på kommunalrådet
Martina Johansson (SD) felaktig.

Det finnes därmed anledning att det berörda kommunalrådet benämnes Majoritetsråd.

Då vederbörande inte företräder oppositionen så blir benämningen oppositionsråd helt
felaktigt.

Fullmäktige föreslås besluta att:

-Att det berörda kommunalrådet skall benämnas Majoritetsråd.

Gert Kjellberg
TJÖRNPARTIET
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§166 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet 
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor 
 
2020/37 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

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 kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan 
säkerställas rörande advokattjänster.  
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort 
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning 
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen 
avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 137 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 4 februari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag. 
 
Gert Kjellberg (TP) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på respektive förslag var för sig och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Magne Hallbergs (KD) förslag. 
 
Omröstning begärs. Magne Hallbergs (KD) förslag blir huvudförslag. Motförslag ska 
utses. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag mot Martin Johanssons (SD) 
förslag och finner att Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag ska utgöra motförslag. 
 
Beslutsgång 3 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) förslag. 
Nej- röst för Gert Kjellbergs (TP) m.fl. förslag. 
 
Omröstningsresultat 
5 Ja röster: Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD), Georg 
Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP). 
5 Nej röster: Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril 
Esbjörnsson (TP), Björn Möller (-). 
1 avstår: Martin Johansson (SD). 
Med stöd av regler om ordförandens utslagsröst väljs Magne Hallbergs (KD) förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 

Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag 
till kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan 
säkerställas rörande advokattjänster. Förvaltningen anser att det med hänsyn till 
att kommunen numera hanterar i stort sett samtliga juridiska ärendena internt 
saknas anledning att påbörja en utredning avseende de juridiska tjänster som 
beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen anses besvarad.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa saklighet 
och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor 
 
2020/37 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
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 kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan 
säkerställas rörande advokattjänster.  
Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera hanterar i stort 
sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning att påbörja en utredning 
avseende de juridiska tjänster som beställs utifrån. Det föreslås därför att motionen 
avslås. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-28 
Motion den 4 februari 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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Tjänsteutlåtande - Motion om att säkerställa 
saklighet och rättssäkerhet från upphandlade 
advokatfirmor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg har kommit in med en motion om att fullmäktige ska ge 
uppdrag till kommunstyrelsen att utreda huruvida rättssäkerheten samt 
sakligheten kan säkerställas rörande advokattjänster.  

Förvaltningen anser att det med hänsyn till att kommunen numera 
hanterar i stort sett samtliga juridiska ärendena internt saknas anledning 
att påbörja en utredning avseende de juridiska tjänster som beställs 
utifrån. Det föreslås därför att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 57 

Bilagor 
Motion den 4 februari 2020 

Ärendet  
En motion har väckts om att säkerställa saklighet och rättssäkerhet från 
upphandlade advokatfirmor. Av motionen framgår följande.  

”Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att 
upprätta svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som 
Front Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är 
sanningsenliga. 

Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor 
utanför kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt 
kommunjuristen så existerar det inga sådana förhållanden som 
advokatfirman påstår. 
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Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019 
trots att bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott 
sammanträdde i juni-2019.  

Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att upprätta 
sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att 
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda 
kommuninnevånare. 

Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar 
till domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina 
rutiner rörande advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och 
saklighet. 

Fullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande 
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.” 

Kommunen har sedan februari 2020 två kommunjurister. Detta innebär 
att kommunen har möjlighet att hantera i stort sett samtliga juridiska 
ärenden internt. Behovet av att beställa juridiska tjänster externt har 
därmed minskat dramatiskt.  

Med hänsyn till den nya organisationen med två kommunjurister är det 
lämpligt att avvakta med en egen utredning av kommunens beställda 
advokattjänster till dess utfallet av den nya organisationen med två 
kommunjurister kunnat utvärderas.  

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

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57 
 
Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att säkerställa 
saklighet och rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor 
 
2020/37 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att säkerställa saklighet och 
rättssäkerhet från upphandlade advokatfirmor. 
 
Motionens innehåll 
 
”Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att upprätta 
svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som Front 
Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är sanningsenliga. 
Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor utanför 
kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt kommunjuristen så 
existerar det inga sådana förhållanden som advokatfirman påstår. 
 
Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019 trots att 
bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott sammanträdde i 
juni-2019. Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att 
upprätta sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att 
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda 
kommuninnevånare. 
 
Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar till 
domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina rutiner rörande 
advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och saklighet. 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 
 
1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande 
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 4 februari 2020. 
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Skärhamn 2020-02-03 
 
Till: 
Fullmäktige, Skärhamn 
 

Motion: 
 

Säkerställa saklighet, rättsäkerhet från upphandlade 
advokatfirmor  
Tjörns kommuns har flertalet gånger anlitat Front Advokater AB för att 
upprätta svar till domstolar etc. Vid genomgång av handlingar som Front 
Advokater AB har upprättat finnes det påståenden som inte är sanningsenliga. 
Front Advokater påstår bl.a. att det skett fordon och personolyckor utanför 
kommunhuset. Vid kontroll med säkerhetsamordnaren samt kommunjuristen 
så existerar det inga sådana förhållanden som advokatfirman påstår. 
 
Advokatfirman påstår också att det inte skett sammanträden i juni 2019 trots 
att bl.a. fullmäktige samt kommunstyrelsen arbetsutskott sammanträdde i 
juni-2019. Eftersom den berörda advokatfirman tillsynens har svårt för att 
upprätta sakliga dokument på kommunens uppdrag så finnes risk att 
rättssäkerheten kränkes både för kommunen och för enskilda 
kommuninnevånare.  
 
Kommunstyrelsen riskeras att vilseledes att skicka in osakliga handlingar till 
domstolar. Det finnes anledning att Tjörns kommun ser över sina rutiner 
rörande advokatfirmor för att säkerställa rättssäkerheten och saklighet. 
 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
huruvida rättssäkerheten samt sakligheten kan säkerställas rörande 
advokattjänster från Front Advokater AB mfl.  

 

   Gert Kjellberg ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktig 

                    TJÖRNPARTIET  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§168 
 
Svar på motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) 
om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 
 
2018/517 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. bifalla motionen om ökat anslag till kvinnojouren i Stenungsund enligt den mall 
som bygger på invånarantal som Stenungsunds kommun har 

2. bidraget finansieras av socialnämnden  

3. socialnämnden skriver ett avtal, t.ex. ett IOP med kvinnojouren på tre år.  

 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka, kan få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn. 

Sammanfattning 
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om ökat 
stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-13 
§ 231 att motionen får väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna att Tjörns 
kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med Kvinnojouren 
enligt den mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds kommun har. 
Enligt motionen är behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn stort och 
mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt att det finns en 
obligatorisk anslagspost i kommunens budget för kvinnojour som är rimlig till det 
behov som finns. Det gäller i synnerhet för Tjörns kommun som inte har egen 
kvinnojour utan samarbetar med den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat 
stöd skulle ge fler våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren 
skulle slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet. 
Motionen menar att Tjörns kommun ska ge bidrag på samma sätt som Stenungsund 
där kommunen har avtal med kvinnojouren som bygger på antalet invånare. 
Stenungsunds bidrag är 340 000 kr. 2018 var det 26 503 invånare i Stenungsunds 
kommun, vilket ger en kostnad per invånare på 12,80 kr. Om Tjörns kommun skulle 
anamma samma modell skulle bidraget hamna på 204 800 kr per år (räknat utifrån 
15 922 invånare dec 2018) Ett eventuellt IOP (idéburet partnerskap) skulle kunna 
regler detta precis som motionen föreslår.  
Motionen har varit på remiss hos Socialnämnden och både Socialnämnden och 
Kommunstyrelsen stödjer motionen om att öka anslag till kvinnojouren i 
Stenungsund, men det råder oenighet vilken nämnd som ska finansiera.  
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. § 11 hör till socialnämndens uppgifter att verka för 
att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 
förändra sin situation. Lag (2012:776).  
Kommunstyrelsens uppdrag kopplat till frågan om våld i nära relationer är att arbeta 
kommunövergripande. Tjörns kommun har också ett avtal med regionen gällande 
gemensamma folkhälsoinsatser som styr inriktningen på folkhälsoarbetet. Enligt 
avtalet ska folkhälsosatsningarna omfatta främjande och förebyggande arbete. Detta 
tydliggörs även i kommunens strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 
som antogs av Kommunfullmäktige i oktober 2019. I frågan gällande våld i nära 
relationer innebär detta att arbeta förebyggande mot destruktiva mansnormer och att 
arbeta för jämställdhet vilket enligt forskning förebygger och förhindrar att våldet 
uppstår. Skulle vi minska möjligheten att arbeta förebyggande kommer våldet 
istället att öka.  
Utifrån ovanstående fakta och resonemang faller det sig naturligt att finansieringen 
bör ske från Socialnämndens budget.  
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 139 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 231 
Socialnämndens beslut om remissvar 2020-03-25 § 17  
Rådet för hälsa och hållbar utveckling beslut 2018-10-23 § 113 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-01 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Magne Hallberg (KD) Martin Johansson (SD) och Rosalie 
Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§139 
 
Svar på motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) 
om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 
 
2018/517 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att: 

1. bifalla motionen om ökat anslag till kvinnojouren i Stenungsund enligt den mall 
som bygger på invånarantal som Stenungsunds kommun har 

2. bidraget finansieras av socialnämnden  

3. socialnämnden skriver ett avtal, t.ex. ett IOP med kvinnojouren på tre år.  

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka, kan få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn. 

Sammanfattning 
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om ökat 
stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-13 
§ 231 att motionen får väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna att Tjörns 
kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med Kvinnojouren 
enligt den mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds kommun har. 
Enligt motionen är behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn stort och 
mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt att det finns en 
obligatorisk anslagspost i kommunens budget för kvinnojour som är rimlig till det 
behov som finns. Det gäller i synnerhet för Tjörns kommun som inte har egen 
kvinnojour utan samarbetar med den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat 
stöd skulle ge fler våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren 
skulle slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet. 
Motionen menar att Tjörns kommun ska ge bidrag på samma sätt som Stenungsund 
där kommunen har avtal med kvinnojouren som bygger på antalet invånare. 
Stenungsunds bidrag är 340 000 kr. 2018 var det 26 503 invånare i Stenungsunds 
kommun, vilket ger en kostnad per invånare på 12,80 kr. Om Tjörns kommun skulle 
anamma samma modell skulle bidraget hamna på 204 800 kr per år (räknat utifrån 
15 922 invånare dec 2018) Ett eventuellt IOP (idéburet partnerskap) skulle kunna 
regler detta precis som motionen föreslår.  
Motionen har varit på remiss hos Socialnämnden och både Socialnämnden och 
Kommunstyrelsen stödjer motionen om att öka anslag till kvinnojouren i 
Stenungsund, men det råder oenighet vilken nämnd som ska finansiera.  
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. § 11 hör till socialnämndens uppgifter att verka för 
att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 
förändra sin situation. Lag (2012:776).  
Kommunstyrelsens uppdrag kopplat till frågan om våld i nära relationer är att arbeta 
kommunövergripande. Tjörns kommun har också ett avtal med regionen gällande 
gemensamma folkhälsoinsatser som styr inriktningen på folkhälsoarbetet. Enligt 
avtalet ska folkhälsosatsningarna omfatta främjande och förebyggande arbete. Detta 
tydliggörs även i kommunens strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 
som antogs av Kommunfullmäktige i oktober 2019. I frågan gällande våld i nära 
relationer innebär detta att arbeta förebyggande mot destruktiva mansnormer och att 
arbeta för jämställdhet vilket enligt forskning förebygger och förhindrar att våldet 
uppstår. Skulle vi minska möjligheten att arbeta förebyggande kommer våldet 
istället att öka.  
Utifrån ovanstående fakta och resonemang faller det sig naturligt att finansieringen 
bör ske från Socialnämndens budget.  
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 231 
Socialnämndens beslut om remissvar 2020-03-25 § 17  
Rådet för hälsa och hållbar utveckling beslut 2018-10-23 § 113 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-01 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Tjänsteutlåtande ang motion om ökat stöd till 
Kvinnojouren i Stenungsund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta att:  

1. bifalla motionen om ökat anslag till kvinnojouren i Stenungsund 
enligt den mall som bygger på invånarantal som Stenungsunds 
kommun har 

2. bidraget finansieras av socialnämnden  

3. socialnämnden skriver ett avtal, t.ex. ett IOP med kvinnojouren 
på tre år.  

Sammanfattning 
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion 
om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. Kommunfullmäktige har 
beslutat 2018-12-13 § 231 att motionen får väckas. I motionen yrkar 
Socialdemokraterna att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att Tjörns 
kommun tecknar avtal med Kvinnojouren enligt den mall som bygger på 
invånarantal så som Stenungsunds kommun har. 

Enligt motionen är behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn 
stort och mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt 
att det finns en obligatorisk anslagspost i kommunens budget för 
kvinnojour som är rimlig till det behov som finns. Det gäller i synnerhet 
för Tjörns kommun som inte har egen kvinnojour utan samarbetar med 
den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat stöd skulle ge fler 
våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren skulle 
slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet. 

Motionen menar att Tjörns kommun ska ge bidrag på samma sätt som 
Stenungsund där kommunen har avtal med kvinnojouren som bygger på 
antalet invånare. Stenungsunds bidrag är 340 000 kr. 2018 var det 26 503 
invånare i Stenungsunds kommun, vilket ger en kostnad per invånare på 
12,80 kr. Om Tjörns kommun skulle anamma samma modell skulle 
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bidraget hamna på 204 800 kr per år (räknat utifrån 15 922 invånare dec 
2018) Ett eventuellt IOP (idéburet partnerskap) skulle kunna regler detta 
precis som motionen föreslår.  

Motionen har varit på remiss hos Socialnämnden och både 
Socialnämnden och Kommunstyrelsen stödjer motionen om att öka 
anslag till kvinnojouren i Stenungsund, men det råder oenighet vilken 
nämnd som ska finansiera.  

Enligt socialtjänstlagen 5 kap. § 11 hör till socialnämndens uppgifter att 
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och 
hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit 
utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av 
stöd och hjälp för att förändra sin situation. Lag (2012:776).  

Kommunstyrelsens uppdrag kopplat till frågan om våld i nära relationer 
är att arbeta kommunövergripande. Tjörns kommun har också ett avtal 
med regionen gällande gemensamma folkhälsoinsatser som styr 
inriktningen på folkhälsoarbetet. Enligt avtalet ska folkhälsosatsningarna 
omfatta främjande och förebyggande arbete. Detta tydliggörs även i 
kommunens strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 som 
antogs av Kommunfullmäktige i oktober 2019. I frågan gällande våld i 
nära relationer innebär detta att arbeta förebyggande mot destruktiva 
mansnormer och att arbeta för jämställdhet vilket enligt forskning 
förebygger och förhindrar att våldet uppstår. Skulle vi minska 
möjligheten att arbeta förebyggande kommer våldet istället att öka.  

Utifrån ovanstående fakta och resonemang faller det sig naturligt att 
finansieringen bör ske från Socialnämndens budget.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 231 

Socialnämndens beslut om remissvar 2020-03-25 § 17  

Rådet för hälsa och hållbar utveckling beslut 2018-10-23 § 113 

Bilagor 
- Motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S)  

- Beslut KF 2018-12-13 § 231 Anmälan av motion från Benny 
Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) om ökat stöd till 
Kvinnojouren i Stenungsund 

- Beslut om remissvar Remiss avseende motion från Benny 
Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) om ökat stöd till 
Kvinnojouren i Stenungsund 

170



 

  3 (3)    

2020-04-01 Dnr 2018/517-753 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Kvinnojouren Stenungsund 

Folkhälsostrateg 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan påverka, kan få konsekvenser för eller på annat sätt 
beröra barn. 

Konsekvens 
Den ekonomiska konsekvensen blir 204 800 kr (räknat utifrån 15 922 
invånare dec 2018) från socialnämndens budget per år. 

 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-03-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71 
 
Remiss avseende motion från Benny Andersson (S) och Rosalie 
Sanyang (S) om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 
 
2020/51 
 
Beslut 
Socialnämnden stödjer motionen att öka anslag till kvinnojouren i Stenungsund och 
teckna avtal utefter mall som bygger på befolkningsmängd. Då detta är en 
folkhälsofråga anser socialnämnden att ett ökat bidrag till kvinnojouren ska 
finansieras av kommunstyrelsen vilket redan görs idag. 

 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan påverka, kan få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn. 

 
Sammanfattning 
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om ökat 
stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. Kommunfullmäktige har beslutat 2018-12-13 
§ 231 att motionen får väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna att Tjörns 
kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med Kvinnojouren 
enligt den mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds kommun har. 
 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 181213 §231 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-03-04 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Svar på motion angående ökat stöd till 
kvinnojouren i Stenungsund 

Förslag till beslut 
Socialnämnden stödjer motionen att öka anslag till kvinnojouren i 
Stenungsund och teckna avtal utefter mall som bygger på 
befolkningsmängd. Då detta är en folkhälsofråga anser socialnämnden att 
ett ökat bidrag till kvinnojouren ska finansieras av kommunstyrelsen 
vilket redan görs idag. 

 

Sammanfattning 
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion 
om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. Kommunfullmäktige har 
beslutat 2018-12-13 § 231 att motionen får väckas. I motionen yrkar 
Socialdemokraterna att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att Tjörns 
kommun tecknar avtal med Kvinnojouren enligt den mall som bygger på 
invånarantal så som Stenungsunds kommun har. 
 
Enligt motionen är behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn 
stort och mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt 
att det finns en obligatorisk anslagspost i kommunens budget för 
kvinnojour som är rimlig till det behov som finns. Det gäller i synnerhet 
för Tjörns kommun som inte har egen kvinnojour utan samarbetar med 
den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat stöd skulle ge fler 
våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren skulle 
slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet. 

Under 2017 tvingades kvinnojouren i Stenungsund tacka nej till 61 
kvinnor och 69 barn på grund av platsbrist varav många från Tjörn. Den 
yngsta var fyra månader, den äldsta 70 år.  

Socialförvaltningen stödjer motionen att öka anslag till kvinnojouren i 
Stenungsund och teckna avtal utefter mall som bygger på 
befolkningsmängd.   
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Då detta är en folkhälsofråga och ansvaret för verkställigheten åligger 
inte endast Socialförvaltningen utan hela kommunen anser 
socialnämnden att eventuellt bidrag till kvinnojouren finansieras av 
kommunstyrelsen. 

 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 181213 §231 

Bilagor 
- Motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) 

Beslutet skickas till 

- Beslut KF 2018-12-13 § 231Anmälan av motion från Benny 
Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) om ökat stöd till 
Kvinnojouren i Stenungsund 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan påverka, kan få konsekvenser för eller på annat sätt 
beröra barn. 

 

Shuja-At Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2018-12-13  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§231 
 
Anmälan av motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang 
(S) om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 
 
2018/517 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om ökat 
stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. 
 
Motionens innehåll 
 
Bakgrund:  
Vart tionde barn har någon gång sett sin pappa slå sin mamma. Dessa barn löper 
högre risk att själva bli utsatta för våld, antingen direkt riktat mot barnen eller våld i 
samband med att de försöker skydda mamman. Dessa barn utsätts också för 
sexuella övergrepp i högre utsträckning än andra barn. Det är i sig en allvarlig form 
av psykisk misshandel mot barnet att en förälder hotar och misshandlar den andra 
föräldern. Det förstör barnets trygghet. 
Cirka 1 000 barn bor varje år på kvinnojour med sin mamma, efter att de tvingats 
fly från en våldsam partner och pappa. 
Tyvärr nekas många kvinnor och barn plats på kvinnojour för att det råder 
platsbrist. Bostadsbrist och höga bostadspriser gör att många kvinnor och barn 
tvingas bo kvar länge på kvinnojourerna. Därmed blir det platsbrist på 
kvinnojourerna för nya kvinnor barn. Det är tyvärr även den verklighet för många 
kvinnor och barn även i vår kommun. Kvinnojouren i Stenungsund, som är vår 
närmaste kvinnojour, tvingas varje år att avvisa en stor del av sökande där både 
kvinnor och barn finns med.  
Det statliga stödet till kvinnojourerna har ökat. Men de återkommande 
ansökningarna om pengar tar mycket tid och personalresurser från kvinnojourernas 
verksamhet och leder till osäkerhet om verksamheten kan leva vidare. 
I socialtjänstlagen står det att brottsoffer kan behöva hjälp och stöd, och att det är 
kommunens ansvar att tillgodose det. Stöd och hjälp kan innebära rådgivning, 
ekonomiskt bistånd, skyddat boende med mera. Det gäller både kvinnor, män och 
barn. Lagen har skärpts genom en särskild skrivning om att kommunerna särskilt 
ska beakta behovet av hjälp och stöd till kvinnor som utsatts för våld från 
närstående. När det gäller barn har ytterligare en lagskärpning skett som innebär att 
barn som bevittnat våld inte bara kan ha behov av hjälp, utan att de ska få stöd och 
hjälp. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2018-12-13  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Mot bakgrund av det stora behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn och 
mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt att det finns en 
obligatorisk anslagspost i kommunens budget för kvinnojour som är rimlig till det 
behov som finns. Det gäller i synnerhet för Tjörns kommun som inte har egen 
kvinnojour utan samarbetar med den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat 
stöd skulle ge fler våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren 
skulle slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet. 
Under 2017 tvingades kvinnojouren i Stenungsund tacka nej till 61 kvinnor och 69 
barn på grund av platsbrist varav många från Tjörn. Den yngsta var fyra månader, 
den äldsta 70 år.   
Stenungsunds kommun har ett avtal om stöd med kvinnojouren som bygger på 
antalet innevånare. Budget för Stenungsunds bidrag är 340 000 kr per år. Tjörns 
kommuns bidrag är 30 000 kr per år… Kvinnojourens representant redogjorde för 
verksamheten samt det behov man har på KSAU den 14 juni i år. Man beslutade där 
även att bidra med 35 000 kr för 2017 0ch för 2018. Inget av dessa stöd är ännu 
reglerade. Det visar att vi nu måste med kraft lyfta frågan samt prioritera att ett avtal  
om  Idéburet Offentligt Partnerskap,  med  Stenungsunds kommun som mall även 
skrivs för Tjörns kommun. 
 
Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på: 
 
Att, Tjörns kommun tecknar avtal med Kvinnojouren enligt den mall som bygger på 
invånarantal så som Stenungsunds kommun har” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 6 december 2018. 
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Till kommunfullmäktigemötet den 13 december  
 

Motion: 

Ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 

 

Bakgrund:  

Vart tionde barn har någon gång sett sin pappa slå sin mamma. Dessa barn löper 
högre risk att själva bli utsatta för våld, antingen direkt riktat mot barnen eller våld i 
samband med att de försöker skydda mamman. Dessa barn utsätts också för sexuella 
övergrepp i högre utsträckning än andra barn. Det är i sig en allvarlig form av psykisk 
misshandel mot barnet att en förälder hotar och misshandlar den andra föräldern. 
Det förstör barnets trygghet. 
Cirka 1 000 barn bor varje år på kvinnojour med sin mamma, efter att de tvingats fly 
från en våldsam partner och pappa. 
Tyvärr nekas många kvinnor och barn plats på kvinnojour för att det råder platsbrist. 
Bostadsbrist och höga bostadspriser gör att många kvinnor och barn tvingas bo kvar 
länge på kvinnojourerna. Därmed blir det platsbrist på kvinnojourerna för nya 
kvinnor barn. Det är tyvärr även den verklighet för många kvinnor och barn även i 
vår kommun. Kvinnojouren i Stenungsund, som är vår närmaste kvinnojour, tvingas 
varje år att avvisa en stor del av sökande där både kvinnor och barn finns med.  
Det statliga stödet till kvinnojourerna har ökat. Men de återkommande 
ansökningarna om pengar tar mycket tid och personalresurser från kvinnojourernas 
verksamhet och leder till osäkerhet om verksamheten kan leva vidare. 
I socialtjänstlagen står det att brottsoffer kan behöva hjälp och stöd, och att det är 
kommunens ansvar att tillgodose det. Stöd och hjälp kan innebära rådgivning, 
ekonomiskt bistånd, skyddat boende med mera. Det gäller både kvinnor, män och 
barn. Lagen har skärpts genom en särskild skrivning om att kommunerna 
särskilt ska beakta behovet av hjälp och stöd till kvinnor som utsatts för 
våld från närstående. När det gäller barn har ytterligare en lagskärpning skett 
som innebär att barn som bevittnat våld inte bara kan ha behov av hjälp, utan att de 
ska få stöd och hjälp. 
Mot bakgrund av det stora behovet av boende för våldsutsatta kvinnor och barn och 
mot bakgrund av skärpningarna i socialtjänstlagen är det rimligt att det finns en 
obligatorisk anslagspost i kommunens budget för kvinnojour som är rimlig till det 
behov som finns. Det gäller i synnerhet för Tjörns kommun som inte har egen 
kvinnojour utan samarbetar med den ideella kvinnojouren i Stenungsund. Ett ökat 
stöd skulle ge fler våldsutsatta kvinnor och barn ökad trygghet och kvinnojouren 
skulle slippa ryckighet och osäkerhet i sin verksamhet som idag är fallet. 
Under 2017 tvingades kvinnojouren i Stenungsund tacka nej till 61 kvinnor och 69 
barn på grund av platsbrist varav många från Tjörn. Den yngsta var fyra månader, 
den äldsta 70 år.   
Stenungsunds kommun har ett avtal om stöd med kvinnojouren som bygger på 
antalet innevånare. Budget för Stenungsunds bidrag är 340 000 kr per år. Tjörns 
kommuns bidrag är 30 000 kr per år… Kvinnojourens representant redogjorde för 
verksamheten samt det behov man har på KSAU den 14 juni i år. Man beslutade där 
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även att bidra med 35 000 kr för 2017 0ch för 2018. Inget av dessa stöd är ännu 
reglerade. Det visar att vi nu måste med kraft lyfta frågan samt prioritera att ett avtal  
om  Idéburet Offentligt Partnerskap,  med  Stenungsunds kommun som mall även 
skrivs för Tjörns kommun.  
 

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad på: 

 Att, Tjörns kommun tecknar avtal med Kvinnojouren enligt den 
mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds kommun 
har 
 
Benny Andersson (S) 
Ledamot Tjörns kommunfullmäktige  
 
Rosalie Sanyang (S) 
Ledamot Tjörns kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§169 
 
Svar på motion från Maud Hultberg (S) om anslag till ”En porrfri 
barndom” 
 
2019/420 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva konsekvenser för barn och unga. 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Maud Hultberg (s) om anslag till 
”En porrfri barndom”. Motionen önskar ett större fokus på att arbeta förebyggande 
för att möjliggöra att barn och unga ska utveckla sin egen sexualitet utan 
porrindustrins påverkan genom att lägga mycket resurser på att informera och 
samtala kring pornografi med unga samt med de vuxna som befinner sig omkring 
de unga. Motionen önskar även ett ökat bidrag till kvinnojouren i Stenungsund.  
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har också lämnat in en motion om 
ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund och Kommunfullmäktige har beslutat 
(2018-12-13 § 231) att motionen får väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna 
att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med 
Kvinnojouren enligt den mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds 
kommun har. Detta ärende hanteras i tjänsteutlåtande med diarienummer 2018/517-
753. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad. 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 140 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 326 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motionen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§140 
 
Svar på motion från Maud Hultberg (S) om anslag till ”En porrfri 
barndom” 
 
2019/420 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

Reservation 
Rosalie Sanyang (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva konsekvenser för barn och unga. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Maud Hultberg (s) om anslag till 
”En porrfri barndom”. Motionen önskar ett större fokus på att arbeta förebyggande 
för att möjliggöra att barn och unga ska utveckla sin egen sexualitet utan 
porrindustrins påverkan genom att lägga mycket resurser på att informera och 
samtala kring pornografi med unga samt med de vuxna som befinner sig omkring 
de unga. Motionen önskar även ett ökat bidrag till kvinnojouren i Stenungsund.  
Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har också lämnat in en motion om 
ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund och Kommunfullmäktige har beslutat 
(2018-12-13 § 231) att motionen får väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna 
att Tjörns kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med 
Kvinnojouren enligt den mall som bygger på invånarantal så som Stenungsunds 
kommun har. Detta ärende hanteras i tjänsteutlåtande med diarienummer 2018/517-
753. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad. 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 326 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26 
 
Samverkan 
FSG Barn och utbildningsförvaltningen, 2020-03-18 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motionen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 
Rosalie Sanyang (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå bifall till motionen. 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

181



 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (3)  

Kommunstyrelsen 
  

2020-08-13 Dnr 2019/420-611 

Caroline Jönsson 
Folkhälsostrateg  
0304-60 11 82 
caroline.jonsson@tjorn.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Tjänsteutlåtande angående motion från Maud 
Hultberg om en porrfri barndom 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Maud Hultberg (s) om 
anslag till ”En porrfri barndom”. Motionen önskar ett större fokus på att 
arbeta förebyggande för att möjliggöra att barn och unga ska utveckla sin 
egen sexualitet utan porrindustrins påverkan genom att lägga mycket 
resurser på att informera och samtala kring pornografi med unga samt 
med de vuxna som befinner sig omkring de unga. Motionen önskar även 
ett ökat bidrag till kvinnojouren i Stenungsund.  

Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) har också lämnat in en 
motion om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund och 
Kommunfullmäktige har beslutat (2018-12-13 § 231) att motionen får 
väckas. I motionen yrkar Socialdemokraterna att Tjörns 
kommunfullmäktige beslutar att Tjörns kommun tecknar avtal med 
Kvinnojouren enligt den mall som bygger på invånarantal så som 
Stenungsunds kommun har. Detta ärende hanteras i tjänsteutlåtande med 
diarienummer 2018/517-753. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 326 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26 

Samverkan 
FSG Barn och utbildningsförvaltningen, 2020-03-18 

Bilagor 
Motion från Maud Hultberg om anslag till ”En porrfri barndom” 
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Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Motionen har varit på remiss hos barn-och utbildningsförvaltningen. I 
deras remissvar redogörs att det pågår ett systematiskt arbete kopplat till 
denna fråga. Undervisningen i grundskolan utgår från läroplanen, där 
grundläggande värden såsom förståelse för andra människor och förmåga 
till inlevelse ska prägla verksamheten. Begrepp som sexualitet, relationer, 
kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. 
Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska 
tas upp inom många kurser och ämnen. 

Under tonårstiden är frågor som berör sexualitet, jämställdhet och 
relationer ofta centrala för eleverna. För att sex- och 
samlevnadsundervisningen ska bli mer anpassad till den verklighet som 
ungdomarna möter, görs idag olika strategiska insatser.  

Inledningsvis har såväl barn- och utbildningsförvaltningens datorer som 
de datorer eleverna kommer i kontakt med genom till exempel 
kulturskolan utrustats med porrfilter.  

Ett av barn- och utbildningsförvaltningens prioriterade mål för 2020 är 
att Tjörns skolor ska erbjuda en likvärdig och kvalitativ sex- och 
samlevnadsundervisning, som är normmedveten och inkluderande. 
Därmed läggs extra fokus på denna undervisning under hela högstadiet, 
men särskilt i årskurs 8 då elevhälsan tillsammans med ett antal 
ämneslärare gör en ämnesöverskridande insats kring ämnet sex och 
samlevnad. I detta arbete kan aktiviteter för att arbeta mot pornografi och 
dess långsiktiga negativa konsekvenser komma att bli ett återkommande 
inslag. 

En ytterligare insats är att SOS-gruppen (Strategisk samverkansgrupp), 
med representanter från barn-och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen, kommer starta 
upp ett gemensamt projekt under 2020. Syftet är att arbeta fram en 
gemensam plan med fokus på trygghetsskapande åtgärder för elever. Det 
förebyggande arbetet mot pornografi kommer ingå som en 
återkommande del i detta arbete. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Barn- och utbildningsförvaltningens 
svar i remissen och föreslår med detta att motionen ska anses besvarad 
gällande det förebyggande arbetet.  
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I motionen föreslår även motionären ett utökat anslag till Kvinnojouren i 
Stenungsund. Denna del av motionen är nära sammanlänkad med en 
motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) i vilken 
motionärerna föreslår ett ökat anslag till Kvinnojouren (2018/517). I 
fråga om ökat anslag till kvinnojouren i Stenungsund, hänvisas till beslut 
om svar på Benny Anderssons (S) och Rosalie Sanyangs (S) motion. 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan få positiva konsekvenser för barn och unga. 

Konsekvens 
Då man inom barn- och utbildningsförvaltningen samt inom SOS-
gruppen redan arbetar förebyggande med frågorna och har planerade 
insatser för 2020 är det inte troligt att detta arbete kommer att resultera i 
ökade kostnader. Ett bifall när det gäller ökat anslag till Kvinnojourens 
verksamhet innebär dock en ekonomisk konsekvens då detta anslag inte 
ryms inom given budget. Se ärende 2018/517 för ytterligare klargörande i 
denna fråga. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 

184



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 
 
Remiss - motion från Maud Hultberg (S) om anslag till "En porrfri 
barndom" 
 
2020/38 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet kan få positiva konsekvenser för barn och elever. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Maud Hultberg (s) om anslag till 
”En porrfri barndom”.  
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2 april 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen om anslag till ”En porrfri 
barndom” 

Undervisningen i grundskolan utgår från läroplanen, där grundläggande värden 
såsom förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse ska prägla 
verksamheten. Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer 
finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för 
kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och 
ämnen. 

Under tonårstiden är frågor som berör sexualitet, jämställdhet och relationer ofta 
centrala för eleverna. För att sex- och samlevnadsundervisningen ska bli mer 
anpassad till den verklighet som ungdomarna möter, görs idag olika strategiska 
insatser.  

Inledningsvis har såväl barn- och utbildningsförvaltningens datorer som de datorer 
eleverna kommer i kontakt med genom till exempel kulturskolan utrustats med 
porrfilter.  

Ett av förvaltningens prioriterade mål för 2020 är att Tjörns skolor ska erbjuda en 
likvärdig och kvalitativ sex och samlevnadsundervisning, som är normmedveten 
och inkluderande. Därmed läggs extra fokus på denna undervisning under hela 
högstadiet, men särskilt i årskurs 8 då elevhälsan tillsammans med ett antal 
ämneslärare gör en ämnesöverskridande insats kring ämnet sex och samlevnad. I 
detta arbete kan aktiviteter för att arbeta mot pornografi och dess långsiktiga 
negativa konsekvenser komma att bli ett återkommande inslag.   

En ytterligare insats är att SOS-gruppen, med representanter från barn-och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-26  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommer starta upp ett gemensamt projekt under 2020. Syftet är att arbeta fram en 
gemensam plan med fokus på trygghetsskapande åtgärder för elever. Det 
förebyggande arbetet mot pornografi kommer ingå som en återkommande del i 
detta arbete.  

 
Samverkan 
FSG 2020-03-18 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 326 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-17 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remissvar – Motion från Maud Hultberg (s) om 
anslag till ”En porrfri barndom” 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till förvaltningens 
tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har översänt en motion från Maud Hultberg (s) om 
anslag till ”En porrfri barndom”.  
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2 april 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen om anslag till ”En 
porrfri barndom” 

Undervisningen i grundskolan utgår från läroplanen, där grundläggande 
värden såsom förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse 
ska prägla verksamheten. Begrepp som sexualitet, relationer, kön, 
jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det 
innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas 
upp inom många kurser och ämnen. 

Under tonårstiden är frågor som berör sexualitet, jämställdhet och 
relationer ofta centrala för eleverna. För att sex- och 
samlevnadsundervisningen ska bli mer anpassad till den verklighet som 
ungdomarna möter, görs idag olika strategiska insatser.  

Inledningsvis har såväl barn- och utbildningsförvaltningens datorer som 
de datorer eleverna kommer i kontakt med genom till exempel 
kulturskolan utrustats med porrfilter.  

Ett av förvaltningens prioriterade mål för 2020 är att Tjörns skolor ska 
erbjuda en likvärdig och kvalitativ sex och samlevnadsundervisning, som 
är normmedveten och inkluderande. Därmed läggs extra fokus på denna 
undervisning under hela högstadiet, men särskilt i årskurs 8 då elevhälsan 
tillsammans med ett antal ämneslärare gör en ämnesöverskridande insats 
kring ämnet sex och samlevnad. I detta arbete kan aktiviteter för att 
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arbeta mot pornografi och dess långsiktiga negativa konsekvenser 
komma att bli ett återkommande inslag.   

En ytterligare insats är att SOS-gruppen, med representanter från barn-
och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen, kommer starta upp ett gemensamt projekt under 
2020. Syftet är att arbeta fram en gemensam plan med fokus på 
trygghetsskapande åtgärder för elever. Det förebyggande arbetet mot 
pornografi kommer ingå som en återkommande del i detta arbete.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barnperspektivet 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan få positiva konsekvenser för barn och elever. 

 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-12-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§326 
 
Anmälan av motion från Maud Hultberg (S) om anslag till ”En 
porrfri barndom” 
 
2019/420 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Maud Hultberg (S) har lämnat in en motion om anslag till ”En porrfri barndom”. 
 
Motionens innehåll 
 
”Studier visar att barn idag kommer i kontakt med pornografin redan runt 10-
årsåldern. Samtidigt är sexuellt våld är idag mer regel än undantag inom den 
kommersiella pornografin; redan för 10 år sen visade cirka 90 % av scenerna i de 
populäraste pornografiska filmerna i USA fysisk aggression, och idag är nog 
siffrorna ännu högre.  

Psykologiska experiment har visat hur konsumenter avtrubbas och söker det mer 
extrema vilket kan förklara varför aggressioner och mer extrema inslag uppfattats 
ha ökat på senare år i pornografin. Forskare tvingades redan på 1980-talet klippa 
ihop fragment från olika filmer för att kunna göra experiment eftersom det var 
omöjligt att hitta en pornografisk film som inte innehöll avhumanisering, förnedring 
eller våld.  

Forskning har också visat att konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi 
gör män i normalpopulationen mer sexuellt aggressiva samt producerar attityder 
som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor. Pornografikonsumerande män har 
rapporterats vara mer sexuellt våldsamma och kontrollerande än misshandlande 
män som inte rapporterats konsumera pornografi i flera enkätstudier där kvinnor på 
kvinnojourer och i vårdkedjan fått frågor om detta. Män som använder mer 
pornografi är också statistiskt mer benägna att köpa sex än andra män. Flera 
kvantitativa intervjustudier visar att en majoritet sexköpare vill att prostituerade 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-12-12  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

personer ska imitera pornografi som de sett och som andra kvinnor inte ställer upp 
på.  

Inom vården har man kunnat se en stor ökning av mycket unga män med impotens 
då de blivit sexuellt avtrubbade av den våldspornografi de sett och andelen unga 
kvinnor som inkommer med bland annat så allvarliga analskador att operation krävs 
har ökat. Detta då sex som skadar kvinnor har normaliserats.  

Redan i nuläget håller kommunen på att lägga in ”porrfilter” på kommunens datorer 
vilket är ett första steg. Att stoppa tillgången på pornografi är dock ytterst svårt men 
det samhället kan göra är att lägga mycket resurser på att informera och samtala 
kring pornografi med unga samt med de vuxna som befinner sig omkring de unga.  
 
 
Förslag: 
 
 Riktade ekonomiska resurser avsätts till Kvinnojouren Stenungsund (förutom 

det bidrag de skall ha för sin ordinarie verksamhet) och Ungdomssamordnarna 
på Tjörn för att de i samråd skall kunna arbeta förebyggande i klasser fr.o.m. åk 
6 i Tjörns skolor samt bjuda in föreläsare och genomföra informationsmöten 
och utbildningar riktade till skolpersonal och föräldrar.  

 
 Att ”En porrfri barndom” blir en del av barn- och ungdomsarbetets ”träd” och 

förblir en årlig återkommande punkt i det förebyggande arbetet för att skapa en 
trygg och säker kommun.” 

 
Beslutsunderlag 
Motion den 13 november 2019. 

190



      2019-10-28 

 

 

Motion om anslag till ”En porrfri barndom” 

Studier visar att barn idag kommer i kontakt med pornografin redan runt 10-årsåldern. Samtidigt 

är sexuellt våld är idag mer regel än undantag inom den kommersiella pornografin; redan för 10 år 

sen visade cirka 90 % av scenerna i de populäraste pornografiska filmerna i USA fysisk aggression, och 

idag är nog siffrorna ännu högre.  

Psykologiska experiment har visat hur konsumenter avtrubbas och söker det mer extrema vilket 

kan förklara varför aggressioner och mer extrema inslag uppfattats ha ökat på senare år i 

pornografin. Forskare tvingades redan på 1980-talet klippa ihop fragment från olika filmer för att 

kunna göra experiment eftersom det var omöjligt att hitta en pornografisk film som inte innehöll 

avhumanisering, förnedring eller våld.  

Forskning har också visat att konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi gör män i 

normalpopulationen mer sexuellt aggressiva samt producerar attityder som främjar eller trivialiserar 

våld mot kvinnor. Pornografikonsumerande män har rapporterats vara mer sexuellt våldsamma och 

kontrollerande än misshandlande män som inte rapporterats konsumera pornografi i flera 

enkätstudier där kvinnor på kvinnojourer och i vårdkedjan fått frågor om detta. Män som använder 

mer pornografi är också statistiskt mer benägna att köpa sex än andra män. Flera kvantitativa 

intervjustudier visar att en majoritet sexköpare vill att prostituerade personer ska imitera pornografi 

som de sett och som andra kvinnor inte ställer upp på.  

Inom vården har man kunnat se en stor ökning av mycket unga män med impotens då de blivit 
sexuellt avtrubbade av den våldspornografi de sett och andelen unga kvinnor som inkommer med 
bland annat så allvarliga analskador att operation krävs har ökat. Detta då sex som skadar kvinnor 
har normaliserats.  

Redan i nuläget håller kommunen på att lägga in ”porrfilter” på kommunens datorer vilket är ett 
första steg. Att stoppa tillgången på pornografi är dock ytterst svårt men det samhället kan göra är 
att lägga mycket resurser på att informera och samtala kring pornografi med unga samt med de 
vuxna som befinner sig omkring de unga.  
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Förslag: 

 Riktade ekonomiska resurser avsätts till Kvinnojouren Stenungsund (förutom det bidrag de 
skall ha för sin ordinarie verksamhet) och Ungdomssamordnarna på Tjörn för att de i samråd 
skall kunna arbeta förebyggande i klasser fr.o.m. åk 6 i Tjörns skolor samt bjuda in föreläsare 
och genomföra informationsmöten och utbildningar riktade till skolpersonal och föräldrar.  
 

 Att ”En porrfri barndom” blir en del av barn- och ungdomsarbetets ”träd” och förblir en årlig 
återkommande punkt i det förebyggande arbetet för att skapa en trygg och säker kommun.  
 

 

Maud Hultberg (S) 

Ledamot i kommunfullmäktige 

2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§170 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i 
hemtjänsten 
 
2020/39 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

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 
Rikard Larsson (S) yrkar i motionen på att kommunfullmäktige ska ge 
socialnämnden i uppdrag att fastställa ett målvärde för personalkontinuitet inom 
hemtjänsten samt att socialnämnden ska göra en genomlysning av utvecklingen av 
antalet hemtjänsttimmar som ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
Personalkontinuitet inom hemtjänsten handlar om att en hemtjänsttagare ska möta 
så få olika medarbetare från kommunen som möjligt då hemtjänstinsatserna ska 
utföras. Personalkontinuiteten mäts i verksamheten redan idag i årliga mätningar 
inom ramen för Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I 
samband med detta kan kommunen också jämföra sig med andra kommuner. I 
mätningen 2019 mättes personalkontinuiteten till 17 och riksgenomsnittet för 
samma period låg på 16. 
Socialnämnden, som haft motionen på remiss, ställer sig positivt till att besluta om 
ett målvärde för personalkontinuiteten.  
Kommunstyrelsen ställer sig mot bakgrund av Socialnämndens yttrande positiv till 
motionen och föreslår ett bifall.  
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 141 den 20 augusti 2020 
Kommunfullmäktige 2020-02-20 
Socialnämnden 2020-03-25 § 67 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i hemtjänsten 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska 
bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§141 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i 
hemtjänsten 
 
2020/39 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

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 
Rikard Larsson (S) yrkar i motionen på att kommunfullmäktige ska ge 
socialnämnden i uppdrag att fastställa ett målvärde för personalkontinuitet inom 
hemtjänsten samt att socialnämnden ska göra en genomlysning av utvecklingen av 
antalet hemtjänsttimmar som ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
Personalkontinuitet inom hemtjänsten handlar om att en hemtjänsttagare ska möta 
så få olika medarbetare från kommunen som möjligt då hemtjänstinsatserna ska 
utföras. Personalkontinuiteten mäts i verksamheten redan idag i årliga mätningar 
inom ramen för Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I 
samband med detta kan kommunen också jämföra sig med andra kommuner. I 
mätningen 2019 mättes personalkontinuiteten till 17 och riksgenomsnittet för 
samma period låg på 16. 
Socialnämnden, som haft motionen på remiss, ställer sig positivt till att besluta om 
ett målvärde för personalkontinuiteten.  
Kommunstyrelsen ställer sig mot bakgrund av Socialnämndens yttrande positiv till 
motionen och föreslår ett bifall.  
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20 
Socialnämnden 2020-03-25 § 67 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i hemtjänsten 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.
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Tjänsteutlåtande ang motion från Rikard Larsson 
(S) om personalkontinuitet i hemtjänsten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) yrkar i motionen på att kommunfullmäktige ska ge 
socialnämnden i uppdrag att fastställa ett målvärde för 
personalkontinuitet inom hemtjänsten samt att socialnämnden ska göra 
en genomlysning av utvecklingen av antalet hemtjänsttimmar som ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten handlar om att en hemtjänsttagare 
ska möta så få olika medarbetare från kommunen som möjligt då 
hemtjänstinsatserna ska utföras. Personalkontinuiteten mäts i 
verksamheten redan idag i årliga mätningar inom ramen för Öppna 
jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I samband med 
detta kan kommunen också jämföra sig med andra kommuner. I 
mätningen 2019 mättes personalkontinuiteten till 17 och riksgenomsnittet 
för samma period låg på 16. 

Socialnämnden, som haft motionen på remiss, ställer sig positivt till att 
besluta om ett målvärde för personalkontinuiteten.  

Kommunstyrelsen ställer sig mot bakgrund av Socialnämndens yttrande 
positiv till motionen och föreslår ett bifall.  
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Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20 
Socialnämnden 2020-03-25 § 67 

Bilagor 
Motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet i hemtjänsten 

Beslut socialnämnden 2020-03-25 § 67 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen 

Ärendet  
Rikard Larsson (S) har inlämnat en motion angående personalkontinuitet. 
Motionen lyder enligt nedan: 

”När en person är i stort behov av stöd från hemtjänsten är det naturligt 
att flera anställda gemensamt måste ta ansvaret. Men hur många 
ansikten ska en person med behov av hemtjänst behöva hålla reda på 
och förhålla sig till? I Socialstyrelsen lägesrapport från 2018 går det att 
utläsa att en äldre person i Tjörns kommun möter 15 ansikten under 14 
dagar, det är alltså ett nytt ansikte varje dag. I årets mätning fick en 
äldre person i Tjörns kommun träffa 17 ansikten från hemtjänsten under 
14 dagar.  
 
I dagsläget saknar Tjörns kommun riktlinjer som anger ett målvärde för 
hur många personal en person med behov av hemtjänst ska behöva träffa 
under en viss period. På Tjörns kommuns hemsida står det ”att så långt 
det är möjligt minimera antalet personal som deltar i stödet kring den 
enskilde och dess närstående.” Det är något som vi Socialdemokrater 
anser är otillräckligt. Det är nödvändigt för kommunen att ha ett 
målvärde, som skapar riktlinjer för hur kommunen ska arbeta för att 
uppnå, utvärdera och förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten. Vi 
vill med denna motion verka för att utvecklingen går åt rätt håll med 
ökad trygghet för brukarna. 
 
Att – satser: 

 Tjörns kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att 
besluta om ett målvärde och tidsperiod för att öka tryggheten. 

 en genomlysning görs av utvecklingen kring hemtjänsttimmar 
framöver som rapporteras till kommunfullmäktige.” 
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Svar på motionen 
Nyckeltalet personalkontinuitet ingår i mätningen Kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK) och socialstyrelsens Öppna jämförelser. Nyckeltalet 
utgår från en faktisk mätning av antalet olika personal som en 
genomsnittlig hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. 
Mätningen avser hemtjänsttagare, 65 år och äldre, med beviljad daglig 
hemtjänst med två eller flera insatser sju dagar i veckan. Ju färre personal 
som hemtjänsttagaren möter, desto högre är kontinuiteten. Kommunen 
redovisar resultatet som både medelvärde och median. En god 
personkontinuitet inom hemtjänsten handlar om att omsorgstagare ska 
möta så få olika medarbetare som möjligt när hemtjänstinsatserna ska 
utföras. I en studie från 2014 (Brukares syn på omsorgskvalitet i 
hemtjänsten, Mälardalens högskola) framgår att personkontinuitet är ett 
av de allra viktigaste kvalitetsområdena för omsorgstagarna. 

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten varierar stort mellan olika 
kommuner enligt de jämförelser av kommunerna som görs i Öppna 
jämförelser och KKiK. 2019 mättes personalkontinuiteten i Tjörns 
kommun till 17 och rikssnittet låg på 16 för samma period. 
Personalkontinuiteten låg i kommunen som lägst på 8 och som högst på 
29.  

Socialnämnden fick motionen på remiss och skriver i sitt remissvar att de 
brukare som har många insatser och också dubbelbemanning vid alla 
insatser höjer medelvärdet för personalkontinuiteten. För att lyckas med 
målet att uppnå en förbättrad personalkontinuitet för omsorgstagarna 
måste varje enskild medarbetare ta ett ansvar för att så långt som möjligt 
följa lagd planering och gå till samma omsorgstagare. Ökad 
personalkontinuitet kan också stärkas också genom att samtliga enheter 
arbetar med utökad grundbemanning. Med detta menas att enheten 
förstärker med fler medarbetare än vad bemanningskravet kräver och att 
man därigenom minskar antalet vikariebokningar vid frånvaro. 
Personalkontinuiteten inom hemtjänsten kommer framöver följas upp 
månadsvis på enhetsnivå inom socialförvaltningen.  

Socialnämnden ställer sig positiv till att besluta om ett målvärde för 
personalkontinuiteten. Rikssnittet för personalkontinuitet år 2019 låg på 
16 och målvärdet för Tjörns kommuns personalkontinuitet i hemtjänsten 
bör ha som mål att ligga lägre än rikssnittet för år 2020, förslagsvis på 
14.  

Kommunstyrelsen instämmer i motionärens och socialnämndens 
uppfattning att det är önskvärt med en så hög personalkontinuitet som 
möjligt inom givna budgetramar. De åtgärder som socialnämnden 
föreslår som tänkbara för att åstadkomma en ökad personalkontinuitet får 
utredas i arbetet med framtagande av ett målvärde. Nyckeltalet för 
personalkontinuitet skulle kunna knytas som indikator till befintliga 
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inriktningsmål i kommunfullmäktiges budget alternativt till prioriterade 
mål i socialnämndens detaljbudget och i samband med detta också ges ett 
målvärde. 

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

Konsekvens 
Vid fastställande av målvärde för nyckeltalet personalkontinuitet bör det 
säkerställas att ekonomiska och personella resurser finns i budget för att 
uppnå målvärdet. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Socialnämnden 2020-03-25  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67 
 
Remiss avseende motion från Rikard Larsson (S) om 
personalkontinuitet i hemtjänsten 
 
2020/62 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen vad gäller att besluta om ett målvärde 
för personalkontinuiteten för att öka tryggheten. 
 
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 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på inkommen 
motion från Rikard Larsson (S) 2019-02-06 om ett målvärde vad gäller 
personalkontinuiteten i hemtjänsten för att öka tryggheten.  
Nyckeltalet personalkontinuitet utgår från en faktisk mätning av antalet olika personal 
som en genomsnittlig hemtjänsttagare möter under en 14 dagarsperiod. Resultatet 
redovisar kommunerna som både medelvärde och median. Ju färre personal, desto 
högre är kontinuiteten. Mätningen avser hemtjänsttagare, 65 år och äldre, med beviljad 
daglig hemtjänst med två eller flera insatser sju dagar i veckan. En god 
personkontinuitet inom hemtjänsten handlar om att omsorgstagare ska möta så få olika 
medarbetare som möjligt när hemtjänstinsatserna ska utföras. I en studie från 2014 
(Brukares syn på omsorgskvalitet i hemtjänsten, Mälardalens högskola) framgår att 
personkontinuitet är ett av de allra viktigaste kvalitetsområdena för omsorgstagarna. 
Personalkontinuiteten inom hemtjänsten varierar stort mellan olika kommuner enligt de 
mätningar som görs genom socialstyrelsens öppna jämförelser. I Tjörns kommun 2019 
mättes personalkontinuiteten till 17 och rikssnittet låg på 16 för samma period. 
Personalkontinuiteten som lägst i kommunen låg på 8 och som högst på 29. De brukare 
som har många insatser och också dubbelbemanning vid alla insatser höjer medelvärdet 
för personalkontinuiteten. För att lyckas med målet att uppnå en förbättrad 
personalkontinuitet för omsorgstagarna måste varje enskild medarbetare ta ett ansvar 
för att man så långt som möjligt följer lagd planering och går till samma omsorgstagare. 
Ökad personalkontinuitet stärks också genom att samtliga enheter arbetar med utökad 
grundbemanning. Med detta menas att enheten förstärker med fler medarbetare än vad 
bemanningskravet kräver och att man därigenom minskar antalet vikariebokningar vid 
frånvaro. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten kommer framöver följas upp 
månadsvis på enhetsnivå inom förvaltningen. Rikssnittet för personalkontinuitet år 
2019 låg på 16 och målvärdet för Tjörns kommuns personalkontinuitet i hemtjänsten 
bör ha som mål att ligga lägre än rikssnittet för år 2020, förslagsvis på 14. 
Socialnämnden ställer sig positiv till att besluta om ett målvärde för 
personalkontinuiteten. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20 § 55 
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Svar på remiss om personalkontinuitet i 
hemtjänsten 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig positiv till motionen vad gäller att besluta om 
ett målvärde för personalkontinuiteten för att öka tryggheten. 
 

Ärendet  
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på 
inkommen motion från Rikard Larsson (S) 2019-02-06 om ett målvärde vad 
gäller personalkontinuiteten i hemtjänsten för att öka tryggheten.  

Nyckeltalet personalkontinuitet utgår från en faktisk mätning av antalet olika 
personal som en genomsnittlig hemtjänsttagare möter under en 14 
dagarsperiod. Resultatet redovisar kommunerna som både medelvärde och 
median. Ju färre personal, desto högre är kontinuiteten. Mätningen avser 
hemtjänsttagare, 65 år och äldre, med beviljad daglig hemtjänst med två 
eller flera insatser sju dagar i veckan. En god personkontinuitet inom 
hemtjänsten handlar om att omsorgstagare ska möta så få olika medarbetare 
som möjligt när hemtjänstinsatserna ska utföras. I en studie från 2014 
(Brukares syn på omsorgskvalitet i hemtjänsten, Mälardalens högskola) 
framgår att personkontinuitet är ett av de allra viktigaste kvalitetsområdena 
för omsorgstagarna. 

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten varierar stort mellan olika 
kommuner enligt de mätningar som görs genom socialstyrelsens öppna 
jämförelser. I Tjörns kommun 2019 mättes personalkontinuiteten till 17 och 
rikssnittet låg på 16 för samma period. Personalkontinuiteten som lägst i 
kommunen låg på 8 och som högst på 29. De brukare som har många 
insatser och också dubbelbemanning vid alla insatser höjer medelvärdet för 
personalkontinuiteten. För att lyckas med målet att uppnå en förbättrad 
personalkontinuitet för omsorgstagarna måste varje enskild medarbetare ta 
ett ansvar för att man så långt som möjligt följer lagd planering och går till 
samma omsorgstagare. Ökad personalkontinuitet stärks också genom att 
samtliga enheter arbetar med utökad grundbemanning. Med detta menas att 
enheten förstärker med fler medarbetare än vad bemanningskravet kräver 
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och att man därigenom minskar antalet vikariebokningar vid frånvaro. 
Personalkontinuiteten inom hemtjänsten kommer framöver följas upp 
månadsvis på enhetsnivå inom förvaltningen. Rikssnittet för 
personalkontinuitet år 2019 låg på 16 och målvärdet för Tjörns kommuns 
personalkontinuitet i hemtjänsten bör ha som mål att ligga lägre än 
rikssnittet för år 2020, förslagsvis på 14. Socialnämnden ställer sig positiv 
till att besluta om ett målvärde för personalkontinuiteten. 

 

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

 

 

 

Shuja-At Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55 
 
Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om personalkontinuitet 
i hemtjänsten 
 
2020/39 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har inkommit med en motion om personalkontinuitet i 
hemtjänsten. 
 
Motionens innehåll 
 
”När en person är i stort behov av stöd från hemtjänsten är det naturligt att flera 
anställda gemensamt måste ta ansvaret. Men hur många ansikten ska en person med 
behov av hemtjänst behöva hålla reda på och förhålla sig till? I Socialstyrelsen 
lägesrapport från 2018 går det att utläsa att en äldre person i Tjörns kommun möter 
15 ansikten under 14 dagar, det är alltså ett nytt ansikte varje dag. I årets mätning 
fick en äldre person i Tjörns kommun träffa 17 ansikten från hemtjänsten under 14 
dagar.  
 
I dagsläget saknar Tjörns kommun riktlinjer som anger ett målvärde för hur många 
personal en person med behov av hemtjänst ska behöva träffa under en viss period. 
På Tjörns kommuns hemsida står det ”att så långt det är möjligt minimera antalet 
personal som deltar i stödet kring den enskilde och dess närstående.” Det är något 
som vi Socialdemokrater anser är otillräckligt. Det är nödvändigt för kommunen att 
ha ett målvärde, som skapar riktlinjer för hur kommunen ska arbeta för att uppnå, 
utvärdera och förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten. Vi vill med denna 
motion verka för att utvecklingen går åt rätt håll med ökad trygghet för brukarna. 
 
Att – satser: 
 
Tjörns kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att besluta om ett 
målvärde och tidsperiod för att öka tryggheten. 
 
En genomlysning görs av utvecklingen kring hemtjänsttimmar framöver som 
rapporteras till kommunfullmäktige.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 6 februari 2020. 
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Bättre personalkontinuitet i hemtjänsten

När en person är i stort behov av stöd från hemtjänsten är det naturligt att flera anställda 
gemensamt måste ta ansvaret. Men hur många ansikten ska en person med behov av 
hemtjänst behöva hålla reda på och förhålla sig till? I Socialstyrelsen lägesrapport från 2018 
går det att utläsa att en äldre person i Tjörns kommun möter 15 ansikten under 14 dagar, det är 
alltså ett nytt ansikte varje dag. I årets mätning fick en äldre person i Tjörns kommun träffa 17 
ansikten från hemtjänsten under 14 dagar. 

I dagsläget saknar Tjörns kommun riktlinjer som anger ett målvärde för hur många personal 
en person med behov av hemtjänst ska behöva träffa under en viss period. På Tjörns 
kommuns hemsida står det ”att så långt det är möjligt minimera antalet personal som deltar i 
stödet kring den enskilde och dess närstående.” Det är något som vi Socialdemokrater anser är 
otillräckligt. Det är nödvändigt för kommunen att ha ett målvärde, som skapar riktlinjer för 
hur kommunen ska arbeta för att uppnå, utvärdera och förbättra personalkontinuiteten i 
hemtjänsten. Vi vill med denna motion verka för att utvecklingen går åt rätt håll med ökad 
trygghet för brukarna.

Att – satser:
Tjörns kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att besluta om ett målvärde och 
tidsperiod för att öka tryggheten.

 en genomlysning görs av utvecklingen kring hemtjänsttimmar framöver som rapporteras till 
kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna Tjörn
Rikard Larsson
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-09-03  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§171 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs 
med vägarna 
 
2019/378 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

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 
Sverigedemokraterna Tjörn har genom Martin Johansson (SD) inkommit med en 
motion som yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen ser över 
möjligheten att, i samarbete med annan huvudman, piffa upp rondellerna med 
växtlighet för att vägarna på Tjörn skall få ett trevligare intryck. Vägarna som 
motionen avser är väg 160 och väg 169. 
Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169. Det finns möjlighet för 
kommunen att i samverkan med Trafikverket få till stånd plantering men då det 
innebär att kommunen i så fall tar över ansvaret för plantering, framtagande av 
skötselplan samt den löpande skötseln och driften av dessa ytor. Ett sådant 
utförande behöver därmed tas upp i kommande budgetarbete för att säkerställa de 
kostnader som detta medför finns med i budget. 
Med detta svar föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 142 den 20 augusti 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 71 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs med vägarna 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§142 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs 
med vägarna 
 
2019/378 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad.  

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 
Sverigedemokraterna Tjörn har genom Martin Johansson (SD) inkommit med en 
motion som yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen ser över 
möjligheten att, i samarbete med annan huvudman, piffa upp rondellerna med 
växtlighet för att vägarna på Tjörn skall få ett trevligare intryck. Vägarna som 
motionen avser är väg 160 och väg 169. 
Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169. Det finns möjlighet för 
kommunen att i samverkan med Trafikverket få till stånd plantering men då det 
innebär att kommunen i så fall tar över ansvaret för plantering, framtagande av 
skötselplan samt den löpande skötseln och driften av dessa ytor. Ett sådant 
utförande behöver därmed tas upp i kommande budgetarbete för att säkerställa de 
kostnader som detta medför finns med i budget. 
Med detta svar föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad. 
Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 71 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-13 
Motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs med vägarna 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut.

206



 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (3)  

Kommunstyrelsen 
  

2020-08-13 Dnr 2019/378-866 

Magdalena Patriksson 
Avdelningschef  
0304-60 10 32 
magdalena.patriksson@tjorn.se 

Kommunstyrelsen 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Tjänsteutlåtande ang motion från Martin 
Johansson (SD) om utsmyckning längs vägarna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Tjörn har genom Martin Johansson (SD) inkommit 
med en motion som yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunen ser över möjligheten att, i samarbete med annan huvudman, 
piffa upp rondellerna med växtlighet för att vägarna på Tjörn skall få ett 
trevligare intryck. Vägarna som motionen avser är väg 160 och väg 169. 

Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169. Det finns möjlighet 
för kommunen att i samverkan med Trafikverket få till stånd plantering 
men då det innebär att kommunen i så fall tar över ansvaret för 
plantering, framtagande av skötselplan samt den löpande skötseln och 
driften av dessa ytor. Ett sådant utförande skulle därmed behöva tas upp i 
kommande budgetarbete för att säkerställa de kostnader som detta 
medför finns med i budget. 

Eftersom utförandet av motionens förslag innebär att kommunen övertar 
underhåll och kostnader från Trafikverket, föreslår förvaltningen att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 71 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 

Bilagor 
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11 § 71 

Motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning längs med vägarna 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendet  
Martin Johansson (SD) har inlämnat motion med följande innehåll: 

”Väg 160 och 169 är som dom stora kroppspulsådrarna för Tjörns 
kommun. Ovärderliga vägar där det passerar mycket privat- och 
yrkestrafik. Tyvärr ger dessa vägar bitvis ett lite trist intryck. Lite 
utsmyckning i form av växtlighet såsom mindre buskar och blomster på 
dess rondeller, skulle piffa upp vägsträckorna. Man bör se över 
möjligheterna att samarbeta med annan huvudman då dessa vägar inte 
tillhör Tjörns kommun. 

Därför yrkar Sverigedemokraterna Tjörn att kommunen ser över 
möjligheterna att i samarbete med annan huvudman, se över 
möjligheterna att piffa upp rondellerna med växtlighet för att vägarna på 
Tjörn skall få ett trevligare intryck.” 

Svar på motionen 
Motionen har lämnats till samhällsbyggnadsnämnden på remiss då det är 
denna nämnd som ansvarar för gator och vägar i kommunen. 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar enligt nedanstående.  

Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169 och kommunen har 
därmed inte inflytande över dessa sträckor. Kommunen kan skicka in 
förslag på exempelvis plantering av växter i rondellerna och få det 
prövat. Om Trafikverket ger sitt godkännande på utformningen med 
hänsyn till bl.a. siktförhållanden är det sedan kommunen som ansvarar 
för plantering, framtagande av skötselplan samt för den löpande skötseln 
och driften av dessa ytor. Ett sådant utförande behöver därmed tas upp i 
kommande budgetarbete för att säkerställa de kostnader som detta 
medför. 

Utsmyckning med någon typ av växtlighet skulle vara ett steg i att 
förstärka den gröna infrastruktur i kommunen och att skapa gröna 
korridorer som sammanflätar våra grönområden. Det är viktigt att värna 
om den biologiska mångfalden i denna typ av projekt, så att det får en 
dubbel verkan. Växtligheten skapar vackrare miljöer, samtidigt som den 
hjälper våra pollinatörer (t.ex. humlor och bin) i sitt viktiga arbete för en 
frodig mark. Växligheten bidrar också till vårt miljömål att främja både 
växt- och djurliv. 

Om frågan tas upp i budgetarbetet och man i samband med detta 
säkerställer finansieringen så ställer sig samhällsbyggnadsnämnden 
bakom förslaget.  
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Eftersom utförandet av motionens förslag innebär att kommunen övertar 
underhåll och kostnader från Trafikverket, föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen dock att motionen avslås. 

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

Konsekvens 
Plantering vid Trafikverkets vägar innebär att kommunen tar över 
skötselansvaret för dessa ytor, exempelvis rondellerna längs väg 160 och 
väg 169. Ett sådant utförande skulle därmed behöva tas upp i kommande 
budgetarbete för att säkerställa de kostnader som detta medför. 

 

 

Ann-Britt Svedberg 
Kommunchef 

209



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71 
 
Svar på remiss - Motion från Martin Johansson (SD) om 
utsmyckning längs med vägarna 
 
2019/172 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anse motionen 
besvarad med hänvisning till trafikavdelningens svar i frågan. 

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

 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Tjörn genom Martin Johansson (SD) inkom till 
kommunfullmäktige den 14 november 2019 med en motion som yrkar på att 
kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunen att, i samarbete med annan 
huvudman, se över möjligheten till utsmyckning med växtlighet i rondellerna på 
vägarna 160 och väg 169. Dessa vägar är huvudleder på ön, men Tjörns kommun är 
inte huvudman för dem. 

Trafikavdelningens svar på motionen: 

Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169 och kommunen har därmed inte 
inflytande över dessa sträckor. Kommunen kan skicka in förslag på exempelvis 
plantering av växter i rondellerna och få det prövat. 

Om Trafikverket ger sitt godkännande på utformningen med hänsyn till bl.a. 
siktförhållanden är det sedan kommunen som ansvarar för plantering, framtagande 
av skötselplan samt övertar den löpande skötseln och driften av dessa ytor.  

Ett sådant utförande behöver därmed tas upp i kommande budgetarbete för att 
säkerställa de kostnader som detta medför. 

Utsmyckning med någon typ av växtlighet skulle vara ett steg i att förstärka den 
gröna infrastruktur som finns i kommunen och att skapa gröna korridorer som 
sammanflätar våra grönområden. 
 
Det är viktigt att värna om den biologiska mångfalden i denna typ av projekt, så att 
det får en dubbel verkan. Växtligheten skapar vackrare miljöer, samtidigt som den 
hjälper våra pollinatörer (t.ex. humlor och bin) i sitt viktiga arbete för en frodig 
mark. Växligheten bidrar också till vårt miljömål att främja både växt- och djurliv. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 277 den 14 november 2019 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-11  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2020-03-02 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Myrberg (KD) och Rikard Larsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunstyrelsen besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till 
trafikavdelningens svar i frågan. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (2)  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

2020-03-02 Dnr 2019/172-519 

Åsa Runesson 
Trafikplanerare  
asa.runesson@tjorn.se 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
  

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Svar på remiss - Motion från Martin Johansson 
(SD) om utsmyckning längs med vägarna 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till trafikavdelningens svar i frågan. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Tjörn genom Martin Johansson (SD) inkom till 
kommunfullmäktigemötet den 14 november 2019 med en motion som 
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen ser över 
möjligheten att i samarbete med annan huvudman ser över möjligheterna 
att piffa upp rondellerna med växtlighet för att vägarna på Tjörn skall få 
ett trevligare intryck. Vägarna som motionen avser är väg 160 och väg 
169. 

Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169 och kommunen har 
därmed inte inflytande över dessa sträckor. Kommunen kan skicka in 
förslag på exempelvis plantering av växter i rondellerna och få det 
prövat. 

Om Trafikverket ger sitt godkännande på utformningen med hänsyn till 
bl.a. siktförhållanden är det sedan kommunen som ansvarar för 
plantering, framtagande av skötselplan samt övertar den löpande skötseln 
och driften av dessa ytor. Ett sådant utförande behöver därmed tas upp i 
kommande budgetarbete för att säkerställa de kostnader som detta 
medför. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 277 den 14 november 2019 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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  2 (2)    

2020-03-02 Dnr 2019/172-519 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 

 
 

Ärendet  
Trafikverket är väghållare för väg 160 och väg 169 och kommunen har 
därmed inte inflytande över dessa sträckor. Kommunen kan skicka in 
förslag på exempelvis plantering av växter i rondellerna och få det 
prövat. 

Om Trafikverket ger sitt godkännande på utformningen med hänsyn till 
bl.a. siktförhållanden är det sedan kommunen som ansvarar för 
plantering, framtagande av skötselplan samt övertar den löpande skötseln 
och driften av dessa ytor. Ett sådant utförande behöver därmed tas upp i 
kommande budgetarbete för att säkerställa de kostnader som detta 
medför. 

Utsmyckning med någon typ av växtlighet skulle vara ett steg i att 
förstärka den gröna infrastruktur som finns i kommunen och att skapa 
gröna korridorer som sammanflätar våra grönområden. 

Det är viktigt att värna om den biologiska mångfalden i denna typ av 
projekt, så att det får en dubbel verkan. Växtligheten skapar vackrare 
miljöer, samtidigt som den hjälper våra pollinatörer (t.ex. humlor och 
bin) i sitt viktiga arbete för en frodig mark. Växligheten bidrar också till 
vårt miljömål att främja både växt- och djurliv. 

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

Konsekvens 
Plantering vid Trafikverkets vägar innebär att kommunen tar över 
skötselansvaret för dessa ytor, exempelvis rondellerna längs väg 160 och 
väg 169. Ett sådant utförande behöver därmed tas upp i kommande 
budgetarbete för att säkerställa de kostnader som detta medför. 

 

Marie Louise Bergqvist 
Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2019-11-14  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§277 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om utsmyckning 
längs med vägarna 
 
2019/378 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om utsmyckning längs med 
vägarna. 
 
Motionens innehåll 
 
”Väg 160 och 169 är som dom stora kroppspulsådrarna för Tjörns kommun. 
Ovärderliga vägar där det passerar mycket privat- och yrkestrafik. Tyvärr ger dessa 
vägar bitvis ett lite trist intryck. Lite utsmyckning i form av växtlighet, såsom 
mindre buskar och blomster på dess rondeller, skulle piffa upp vägsträckorna. Man 
bör se över möjligheterna att samarbeta med annan huvudman då dessa vägar inte 
tillhör Tjörns kommun. 
 
Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn: 
 
Att kommunen ser över möjligheten att i samarbete med annan huvudman, ser över 
möjligheterna att piffa upp rondellerna med växtlighet för att vägarna på Tjörn skall 
få ett trevligare intryck.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 7 november 2019. 

214



Kållekärr 2019-10-22 

215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



   Sida 1 (7) 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
 
Avd. 2 

DOM 
2020-09-03 
Meddelad i Göteborg 

Mål nr 
475-19 
 
 

 

Dok.Id 712551     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 53197 
400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  - måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Gert Kjellberg,  
  
MOTPART 
Tjörns kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Tjörns kommun, Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-13,  
diarienr § 212 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), förkortad KL 
___________________ 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 13 december 2018 om 

val till kultur- och fritidsnämnden till och med den 31 december 2022. Som 

punkt 4 i beslutet beslutades om val av 2:e vice ordförande. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Gert Kjellberg yrkar att beslutet ska upphävas och anför i huvudsak 

följande.  

 

Beslutet ska upphävas på grund av formella fel vid omröstningen. Vid valet 

har sluten omröstning tillämpats, vilket innebär att samtliga röster ska 

lämnas på slutna sedlar, att inte någon röst redovisas öppet och att 

omröstningen är avslutad när sammanräkningen har påbörjats. Valhemlig-

heten och rättssäkerheten för ledamöterna ska tillgodoses. Av ljud- och 

bildupptagen från det aktuella sammanträdet framkommer att en ledamot 

lämnade en ovikt valsedel till röstmottagaren, som läste den, vek den och 

stoppade den i valurnan. Därefter tog röstmottagaren tillbaka en valsedel 

från urnan och läste. Sedan rev han valsedeln och stoppade någon annan 

valsedel i urnan. Röstmottagaren läste många valsedlar innan de stoppades i 

urnan.  

 

Kommunallagen anger inte i detalj hur en sluten omröstning ska gå till. Att 

röstmottagaren läser valsedlar, tar valsedlar ur valurnan och river valsedlar 

är dock ett helt förkastligt agerande som står i strid med grundlagen och 

kommunallagens bestämmelser om slutna omröstningar. Redan på den 

grunden ska beslutet upphävas. Valsedlarnas kvalitet och det faktum att 

endast förnamnet på den nominerade angavs innebar att det var enkelt för 

röstmottagaren att se vad som stod på valsedeln. Av arbetsordningens § 29 
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framgår att slutna valsedlar ska användas. Istället användes vita s.k. post it-

lappar vid omröstningen.  

 

De ledamöter som valde att lämna sina röster blanka var helt exponerade för 

presidiet och tjänstemän, vilka enkelt kunde se vilka ledamöter som tog ett 

pappersark och inte greppade en penna i talarstolen. Vissa ledamöter 

lämnade valsedlarna ovikta till röstmottagaren. Eftersom samma personer 

agerade både som röstmottagare och rösträknare hade de full insyn och 

kontroll på valsedlarnas olika utformning. När valsedlarna sedan togs fram 

ur valurnan så gick det att identifiera vilken ledamot som lämnat valsedeln, 

bl.a. eftersom papperslappen var vikt på ett speciellt sätt. Valsedlarna skrevs 

på de två talarstolarna och det fanns olika sorters papperslappar på 

talarstolarna och det kunde enkelt urskiljas vilken valsedel det rörde sig om 

när den lämnades in. Vissa ledamöter vek inte valsedeln och lämnade dem 

på detta sätt till röstmottagaren. Fullt läsbara valsedlar strider mot 

kommunallagens bestämmelser om slutna valsedlar och är därför ogiltiga.  

 

Valhemligheten är inte en skyldighet utan snarare än rättighet för 

ledamöterna. Vid beslutsfattandet har offentlighets- och sekretesslagens 

bestämmelser kränkts, liksom vallagen och grundlagens bestämmelser om 

ledamöternas rätt till fria och hemliga val. Vid sluten omröstning begränsas 

insynen av tillämplig speciallagstiftning för alla ledamöter och övriga 

närvarande. Personkretsen inkluderar även de ledamöter som tjänstgjort som 

röstmottagare och rösträknare. Agerandet och förfarandet vid den slutna 

omröstningen strider mot lag.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande är skyldig att som sista ledamot avge sin 

röst, vilket inte skedde. Ordföranden avlade istället sin röst i direkt 

anslutning till att denne blev uppropad.  
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Förfarandet strider också mot arkivlagen då ledamöterna fick använda egna 

pennor och de pennor som ordföranden lagt fram inte uppfyllde inte kraven 

att säkerställa handlingens bevarande över tid. Valsedlarna utgjordes inte av 

s.k. arkivpapper vilket medger handlingens bevarande över tid.  

 

Tjörns kommun anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande 

 

Det grundlagsstadgade skyddet för rätten till fria och hemliga val är explicit 

tillämplig vid fyra tillfällen i Sverige: vid genomförande av val till riks-

dagen, val till landstings- och kommunfullmäktige samt val till Europa-

parlamentet. Skyddet för valhemligheten är således inte tillämpligt vid 

kommunfullmäktiges beslut om val till kultur- och fritidsnämnd. Klaganden 

menar att det inte har gjorts några överväganden om sekretess vid 

omröstningen, men har inte utvecklat vilken eller vilka bestämmelser i 

offentlighets- och sekretesslagen som är tillämpliga.  

 

Arkivlagen innehåller rambestämmelser för hur myndigheter och statliga 

samt kommunala beslutande myndigheter ska sköta sina arkiv, bl.a. ska 

varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. 

Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slags handlingar som finns 

i myndighetens arkiv. Det är inte föreskrivet att valsedlar vid slutna 

omröstningar ska bevaras.  

 

Av kommunallagen framgår inte några närmare detaljbestämmelser om hur 

en sluten omröstning ska gå till eller några närmare bestämmelser om 

sammanträdesteknik för fullmäktige eller nämnder i en kommun. Kommun-

fullmäktige i Tjörns kommun har antagit en arbetsordning med regler som 

kompletterar det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning. 

Av fullmäktiges arbetsordning framgår att vid omröstningar ska en valsedel 

som avlämnas vid en sluten omröstning uppta så många namn som valet 
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avser samt vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig om den 

upptar namnet på någon som inte är valbar, om den upptar fler eller färre 

namn än det antal personer som ska väljas och om den upptar ett namn som 

inte klart utvisat vem som avses. Det som klaganden anför om valsedlarna 

utgör inte ogiltighetsgrund enligt arbetsordningen och utgör inte heller 

sådan omständighet som innebär att beslutet om val till andre vice 

ordförande till kultur- och fritidsnämnden ska upphävas.  

 

Påståendet om att en röstmottagare har tagit en valsedel ur valurnan, läst den 

och rivit den i småbitar är felaktigt, vilket framgår av ljud- och bildupp-

tagningen från sammanträdet. Uppläsning av valsedlar har skett efter att 

samtliga ledamöter lämnat sina röster och sammanräkningen av rösterna 

görs. Sammanfattningsvis strider omröstningen och beslutet vare sig mot 

grundlagen, kommunallagen eller annan författning.  

 
SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Ett överklagat beslut ska upphävas, om  

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller 

regionen,  

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller  

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning (13 kap. 8 § första 

stycket KL). 

 

Förvaltningsrättens prövning i detta mål är begränsad till en prövning av om 

det överklagade beslutet är olagligt eller inte har tillkommit i laga ordning 

enligt bestämmelserna i 13 kap. 8 § första stycket KL. Förvaltningsrätten får 

alltså inte pröva det överklagade beslutets lämplighet och inte heller sätta 

annat beslut i dess ställe. Omständigheter som inte hänför sig till någon av 
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de fyra prövningsgrunderna kan inte beaktas vid förvaltningsrättens 

prövning. Det är den klagande som ska visa att beslutet är olagligt enligt 

någon av grunderna i 13 kap. 8 § första stycket KL.  

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Av Tjörns kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige, § 29, framgår 

att ordföranden alltid avger sin röst sist. Gert Kjellberg har anfört att så inte 

har skett, men har inte lämnat in något underlag för att visa detta.  

 

Det grundlagsstadgade skyddet för rätten till fria och hemliga val är inte 

tillämpligt vid kommunfullmäktiges beslut om val till kultur- och 

fritidsnämnd. Beslutet strider således inte mot grundlagen och är inte 

olagligt på denna grund. 

 

Arkivlagen innehåller inga bestämmelser om att valsedlar vid slutna 

omröstningar ska bevaras. Beslutet strider därför inte mot Arkivlagen och är 

inte olagligt på denna grund. 

 

Kommunallagen anger inte hur en sluten omröstning ska gå till eller när en 

sådan omröstning ska anses avslutad. Det får dock anses ligga i sakens natur 

att samtliga röster vid en sluten omröstning ska lämnas på slutna sedlar och 

att inte någon röst ska redovisas öppet (se kammarrätten i Göteborgs dom 

den 22 april 2015 i mål nr 6033-14). Gert Kjellberg har inte lämnat något 

underlag som visar att rösterna vid den slutna omröstningen inte har lämnats 

på slutna sedlar eller att någon röst har redovisats öppet. Han har inte heller 

visat att förfarandet vid omröstningen står i strid med lag på grund av att 

röstmottagaren rivit sönder och bytt ut lappar. Vad Gert Kjellberg har anfört 

om valsedlarnas utformning och vilka pennor som har använts visar enligt 

förvaltningsrättens bedömning inte att beslutet inte har kommit till på lagligt 

sätt eller annars står i strid med lag eller föreskrifter.  
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Förvaltningsrätten anser därför att Gert Kjellberg inte har visat att beslutet 

är ogiltigt på någon av prövningsgrunderna i 13 kap. 8 § kommunallagen. 

Överklagandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Kristina Jarnevall 

Rådman 

  

Föredragande i målet har varit förvaltningsrättsnotarien Sanna Lindstedt. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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