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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av protokollsjusterare

Beslut
Kommunfullmäktige utser Robert Johansson (M) och Rikard Larsson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Fastställande av dagordning 

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar:

Tillägg:

- Begäran om entledigande från Anders Backensved (MP) från uppdraget som 
ersättare i valberedningen

- Val av ersättare i valberedningen (MP)

Utgår:

- Val av ersättare i överförmyndarnämnden (S)
- Val av ombud vid bolagsstämma i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
- Val av ombud vid bolagsstämma i SOLTAK AB
- Val av ombud vid bolagsstämma i Renova AB och Renova Miljö AB
- Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Begäran om entledigande från Håkan Bergstam (M) från uppdraget 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

2019/433

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Håkan Bergstam (M) från uppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Håkan Bergstam (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 19 december 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (M)

2020/15

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Magnus Andersson (M) till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Håkan Bergstam (M) har entledigats från uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 3 den 23 januari 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) föreslår Magnus Andersson (M) som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Begäran om entledigande från Inger Forsberg Bergstam (M) från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden och som ordförande i 
kommunala pensionärsrådet

2019/434

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Inger Forsberg Bergstam (M) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden, inkl. från uppdraget som ordförande i det kommunala 
pensionärsrådet.

Sammanfattning
Inger Forsberg Bergstam (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden, inkl. från uppdraget som ordförande i det kommunala 
pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 19 december 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Val av ersättare i socialnämnden (M)

2020/15

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Björn Holm (M) till ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning
Inger Forsberg Bergstam (M) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 5 den 23 januari 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M) föreslår Björn Holm (M) som ersättare i socialnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för 
kommunstyrelsen

2019/366

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen styrelsen/nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och 
barn. Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Kommunledningskontoret vid kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram 
föreliggande förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget innehåller 
översyn av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa 
delar av nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av 
kommunstyrelsens ansvarsområden föreslås.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 301 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 217 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 234 den 14 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2019-11-07,
Reglemente för kommunstyrelsen, gällande reviderad senast 2018-12-13, KF § 202.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden

2019/369

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn. 
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram 
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn 
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av 
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens 
ansvarsområden föreslås.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt 
reglemente. Kommunkansliet tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
nytt reglemente.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 302 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 218 den 29 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 235 den 14 november 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 287 den 6 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-30,
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, förslag 2019-10-30,
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, gällande antaget 2018-12-13, KF § 203.

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för socialnämnden

2019/368

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn. 
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Socialförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram föreliggande 
förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn av språk, 
genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av nuvarande 
reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens 
ansvarsområden föreslås.

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente. 
Kommunkansliet tillstyrker socialnämndens förslag till nytt reglemente.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 303 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 219 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 236 den 14 november 2019,
Socialnämnden, § 195 den 30 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, 2019-10-10,
Reglemente för socialnämnden, förslag 2019-10-10,
Reglemente för socialnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-19, KF § 115.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden

2019/355

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn. 
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

Barn- och utbildningsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram 
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn 
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av 
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens 
ansvarsområden föreslås.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 
nytt reglemente. Kommunkansliet tillstyrker barn- och utbildningsnämnden förslag 
till nytt reglemente.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 304 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 220 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 237 den 14 november 2019,
Barn- och utbildningsnämnden, § 84 den 24 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-17,
Reglemente för barn för barn- och utbildningsnämnden, förslag 2019-10-17,
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-
19, KF § 114.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Bordlagt ärende: Antagande av nytt reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden

2019/367

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Barnkonventionen
Beslut om antagande av reglementen reglerar i första hand interna förhållanden och 
organiseringen nämnderna emellan, inte relation mellan kommunen och barn. 
Således bedöms inte beslutet ha någon direkt påverkan på barn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under förra mandatperioden att ge 
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämnders och styrelsers 
reglementen. Detta med anledning av att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
gett ut ny vägledning för reglementen för styrelse och nämnder.

kultur- och fritidsförvaltningen har med stöd av kommunkansliet tagit fram 
föreliggande förslag till nytt reglemente för nämnden. Förslaget innehåller översyn 
av språk, genomgång av tillämpliga författningar, ny struktur och att vissa delar av 
nuvarande reglemente förs in i en gemensam stadga. Inga förändringar av nämndens 
ansvarsområden föreslås.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till nytt 
reglemente. Kommunkansliet tillstyrker kultur- och fritidsnämnden förslag till nytt 
reglemente.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 305 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 221 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 238 den 14 november 2019,
Kultur- och fritidsnämnden, § 91 den 11 november.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-10-17,
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, förslag 2019-11-11,
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, gällande reviderad senast 2018-09-19, 
KF § 114.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Justering av VA-taxan

2019/417

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att arbeta fram ett 
taxeförslag med justering för säsongstaxa samt taxejusteringar som täcker båtplatser 
och campingar med tidsdräkten fram till april 2020 samt inkludera justering av 
taxan/avgifter för processvatten/fiskberedningsindustrin.

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

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förslå en justering av VA-taxan då det 
föreligger ett stort behov av justering av befintlig VA-taxa för att komma ikapp 
ökande kapitalkostnader som effekt av avslutade investeringsprojekt. VA- 
verksamheten har därför arbetat fram ett förslag på justering inför 2020: 

 Brukaravgift, rörlig del + 9%
 Brukningsavgift, fast del + 9%
 Anläggningsavgift + 5%

Indexreglering sker i enhetlighet med befintlig taxa per den 1 januari 2020.

VA-verksamheten ska vara självfinansierad, men når idag inte upp till det kravet. 
Det är därför viktigt att utveckling av taxan sker i takt med de investeringar som 
görs för att verksamheten ska kunna bära sina egna kostnader utan tillskott från 
skattekollektivet. Föreslagen revidering av taxa är angelägen och ett steg i rätt 
riktigt för att minska underskottet från verksamheten och påverkan på kommunens 
ekonomi i en negativ riktning.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 6 den 9 januari 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 276, den 12 december 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 291 den 6 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222, den 13 november 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 36 den 23 januari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-04,
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-10-28.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (M), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Anna Wängborg (MP), 
Tanja Siladji Dahne (MP), George Strömbom (C), Magne Hallberg (KD), Rikard 
Simensen (SD), Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
arbeta fram ett taxeförslag med justering för säsongstaxa samt taxejusteringar som 
täcker båtplatser och campingar med tidsdräkten fram till april 2020 samt inkludera 
justering av taxan/avgifter för processvatten/fiskberedningsindustrin.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska 
avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Benny Halldins (S) förslag.

Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Taxa för kajplats och vattenområde

2019/330

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för kajplats och vattenområden för år 
2020 om, 1067,66 kr/m kaj och 24,91 kr/m2 vattenyta. Taxan  uppräknas årligen mot 
fastighetsprisindex för fritidshus.

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

Sammanfattning
En kaj i Södra hamnen nyttjas idag av enskilda utan ersättning. För att kunna teckna 
avtal om att nyttja området behöver förvaltningen en taxa att tillämpa. År 2013 tog 
THAB 750 kr/m kaj och 17:50 kr/m2, vilket uppräknat med fastighetsprisindex blir 
1067,66 kr/m kaj och 24,91 kr/m2 vattenyta för år 2020. Denna taxa står sig väl i 
jämförelse med kommersiella aktörer. Ettåriga arrenden bör tillämpas för att främja 
skötsamhet och flexibilitet samt, om så önskas, medge politiskt antagna årliga taxor.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 9 den 9 januari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 275 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 194 den 17 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-02.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Program för uppföljning och insyn av privata utförare för 
mandatperioden 2019-2022

2016/586

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till program för uppföljning och 
insyn av privata utförare.

Barnkonventionen
Programmet kan få positiva effekter för den verksamhet som berör barn eftersom 
uppföljningen, kontrollen och insynen kan leda till bättre kvalitet. 

Sammanfattning
Kommunallagen (5 kap 3 § KL) säger att kommuner, landsting och regioner i 
fullmäktige ska besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål 
och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare. Genom programmet ska 
kommunen beskriva hur verksamhet som enligt avtal drivs av privata utförare ska 
kontrolleras och följas upp samt hur sådan information ska tillgängliggöras för 
allmänheten. Lagkravet omfattar inte några bestämda formkrav på programmen. 

Föreslaget program gäller för perioden 2019-2022 och bygger på tidigare beslutat 
program för 2014-2018. Ändringar har gjorts av referenser till kommunallagen då 
denna har förändrats. Några justeringar har även gjorts kopplat till kommunens 
styrmodell och mål. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 12 den 9 januari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 272 den 12 december 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-03,
Program för uppföljning och insyn av privata utförare för mandatperioden 2019-
2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M) och Robert Johansson (M) föreslår att kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-01-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Digital strategi för Tjörns kommun 2019-2022

2018/56

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital strategi 2019-2022.

Sammanfattning
Enligt beslutad budget för 2018 ska en digital strategi tas fram för Tjörns kommun. 
Föreslagen strategi har varit på remissrunda i samtliga nämnder och styrelser och 
samtliga remissinstanser ställer sig positiva till strategin. 

Strategin ska brytas ned till åtgärder och aktiviteter i kommunens olika 
verksamheter. Arbetet ska samordnas via IT-rådet och kompletterande rutiner och 
processer för att skapa ett systematiskt och effektivt digitaliseringsarbete ska tas 
fram. 

Kopplat till den digitala strategin ska det finnas centrala digitaliseringsmedel som 
ska användas för att stimulera och stötta verksamheternas olika 
digitaliseringsinitiativ. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 13 den 9 januari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 273 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 146 den 22 augusti 2019,
Barn- och utbildningsnämnden § 25 den 28 mars 2019,
Tjörns Hamnar AB, § 14 den 22 mars 2019,
Tjörns Bostads AB, § 13 den 20 mars 2019,
Kultur- och fritidsnämnden § 24 den 18 mars 2019,
Tjörns Måltids AB, § 10 den 14 mars 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden § 70 den 13 mars 2019,
Socialnämnden § 39 den 27 februari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-02,
Digital strategi 2019-2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M), Tanja Siladji Dahne (MP) och Robert Johansson (M) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§16

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende 
utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet

2019/207

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Notera informationen från samhällsbyggnadsnämnden att digital 
driftövervakning till viss del redan är genomförd.

2. Ålägga samhällsbyggnadsnämnden att utreda hur man kan kvantifiera och 
kategorisera läckor med digitala hjälpmedel.

3. Att motionen förövrigt anses besvarad.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat 
in en motion avseende utredning om åtgärdsprogram för digitalisering av VA-nätet.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och valt att 
tillstyrka motionens intentioner.

Motionens innehåll

”Bakgrund

Tjörns kommuns vattenledningsnät är på flera ställen i dåligt skick. Det läcker ut 
vatten som aldrig når fram till hushållen och industrierna. Utläckaget av rent vatten 
drabbar inte miljön, men kostar stora belopp som idag till viss del belastar 
skattekollektivet. Det handlar ofta om många mindre läckor under jord, svåra att 
upptäcka. För att hitta en läcka behöver man mäta med särskild utrustning. Tjörn är 
en ö omgivet av hav, vilket innebär att det i dagsläget bara finns begränsade 
mängder sötvatten.

Vatten som läcker ut från kommunala färskvattensystem letar sig ofta in i 
spillvattennätet. Många kommuner har stora problem med utläckage av färskvatten 
samtidigt som man tidvis kan ha vattenbrist. Vi behöver se vatten som en resurs. 
Det finns inget som kan försvara att man tillåterstora utläckage på ett kommunalt 
VA system.

En målsättning i ett åtgärdsprogram kan vara att digitalisera VA. Genom att 
digitalisera kan man få till ett visualiseringssystem som underlättar framtida 
styrning av verksamheten. Andra prioriterade åtgärder kan vara att minimera ut och 
inläckage, begränsa bräddningar samt att förbättra säkerheten mot oförutsedda 
händelser i ledningsnätet. Genom att planera och arbeta förebyggande kan vi 
effektivisera och lägga resurser där de gör störst nytta.
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Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna:

 Att kommunen ger i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att låta utreda 
möjlighet att digitalisera VA inom Tjörns kommun. 

 Att utreda hur man kan identifiera, kvantifiera och kategorisera läckor med 
digitala hjälpmedel.

 Att utreda hur en visualisering bör se ut och vad som ska ingå.
 Att utreda kostnadseffektiviteten för införande av digitalisering.
 Att redovisa resultatet av utredningen till kommunfullmäktige

Svar från VA-avdelningen

 Digitalisering är redan genomförd avseende förnyelse av driftövervakning. Vi 
loggar flöden, nivåer, temperaturer och annan viktig analysdata. Övervakningen 
har i många år skett via ett äldre system som nu valts bort till gagn för en öppen 
plattformslösning där vi inte blir bundna till ett och samma företag utan kan 
välja vilket företag vi finner lämpligast beroende på förmåga att leverera 
kvalitet och god service. Tjänsterna kan därför konkurrensutsättas vilket tidigare 
val övervakningssystem inte medgav.

 Kategorisering och kvantifiering av läckor är absolut ett område där VA skulle 
kunna bli bättre på att utnyttja system som finns på marknaden – en utredning 
skulle ge vid handen vilket digitalt hjälpmedel som passat oss bäst. Ett digitalt 
mätsystem som samarbetar med mätarbrunnar ute på ledningsnätet skulle ge oss 
mycket viktig kunskap om avsnitt där vi har läckor.

 Identifiering av läckor görs idag med digitala lösningar som placeras ute på 
ledningsnätet och lyssnar efter typiska läckageljud. Metoden är träffsäker men 
kräver mycket underhåll för att vara effektiv. Det är en dyr lösning som kräver 
att en anställd arbetar med metoden på heltid.

 En utredning borde främst beakta följande;

 Hur vi kan använda befintlig driftplattform för att sammanställa mätunderlag – 
finns behov av annan programvara?

o Har kommunen idag någon bra plattform som VA kan utnyttja för 
sammanställning och analys?

o Utplacering av nya mätarbrunnar i strategiska positioner

o Omvärldskontroll – hur gör andra kommuner/förbund?

o Kostnadsaspekter för utbyggnad av mätstationer och anställning av 
rörnätsingenjör (utpekad tjänst som arbetar med rörnätets drift- och 
underhåll)
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Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 318 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 162 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 166 den 19 september 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 12 september 2019,
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019,
Motion den 9 maj 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs.
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§17

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter avseende 
åtgärd mot vattenbrist

2019/220

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för närmare utredning av 
avsaltningslösningar.

Sammanfattning
Socialdemokraternas ledamöter har genom gruppledare Rikard Larsson (S) lämnat 
in en motion avseende åtgärd mot vattenbrist.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat sig och föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då åtgärder som 
föreslås enligt motionen är redan påbörjade enligt VA-avdelningens redovisning.

Motionens innehåll

”Vi hade en torr sommar 2018. Effekten har gjort dricksvatten till en bristvara. Vi 
ligger långt efter i normalnederbörd och nivåer i våra vattentäkter. Diskussioner och 
arbete har satts igång kring en ny vattenledning från Göta Älv i Kungälv till 
Stenungsund men denna eventuella lösning ligger flera år fram i tiden. Avtal kring 
Tjörns kommuns påkoppling på denna ledning finns inte i dagsläget.

På Öland tar man nu in vatten från Kalmarsund till sina avsaltningsanläggningar. 
Fler kommuner t. ex Gotland har liknande projekt på gång för att komplettera sitt 
vatten vid behov. Vi Socialdemokrater vill att Tjörns kommun gör en utredning 
kring vilka förutsättningar det finns för Tjörns kommun.

Utifrån ovanstående föreslår vi:
att Tjörns kommun startar en utredning om att starta egna anläggningar för att 
hämta vatten från havet och avsalta detta till dricksvatten.”

Svar från VA-avdelningen

Avdelningens utredningsresurser ser redan över ett flertal alternativa metoder för att 
återanvända sötvatten och kunna köpa in från fler kommuner än Stenungsund. Det 
handlar om att hitta en bra balans mellan produktionskostnad och tillförlitlighet. 
Under de månader som dricksvattenbehovet är som störst behöver vi ha fyllda 
reservoarvolymer för att klara klimatmässiga variationer, därför har VA-
avdelningen intensifierat arbetet med att arbeta fram olika alternativ till befintlig 
ytvattentäkt. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom samhällsbyggnad och vi söker 
bidragspengar för olika inriktningar.

På västkusten har endast en kommun utrett avsaltningsverk – det är Strömstads 
kommun avseende Kosterskärgården. Utredningen har kört fast och varken 
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Masterplan 1 eller 2 har tagits vidare till beslut. Investeringen för >500 
permanentboende på Kosteröarna bedömdes uppgå till dryga 160 Mkr under 2011 
då den andra utredningsrapporten landade hos Strömstads kommun. I detta skulle 
befintligt vattenverk byggas om för avsaltning.

En artikel i Strömstads tidning belyser läget avseende avsaltning och/eller 
dricksvattenledning från Strömstads kommun:

https://www.stromstadstidning.se/nyheter/str%C3%B6mstad/va-l%C3%B6sning-
kan-kosta-176-miljoner-1.2112880

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 319 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 163 den 3 oktober 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 167 den 19 september 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 216 den 21 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 165 den 16 maj 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-12,
Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2019,
Motion den 9 maj 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för 
närmare utredning av avsaltningslösningar.
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§18

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och 
Cyril Esbjörnsson (TP) om beslut att ett nytt kulturhus inte skall 
uppföras

2018/527

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Eventuell byggnation av kulturhus hanteras inom ramen för kommunens 
budgetprocess.

2. Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Motionärerna Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) anser att 
kommunfullmäktige ska besluta att ingen byggnation av kulturhus ska ske under 
mandatperioden samt ge förvaltningarna i uppdrag att stoppa all projektering 
avseende nytt kulturhus.

Beslut om vilka investeringar som ska genomföras tas i och med att beslut om 
kommunens investeringsbudget. Detta beslut fattas av kommunfullmäktige i juni 
varje år enligt den beslutade budget- och uppföljningsprocessen. 

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 320 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 224 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 241 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 161 den 16 maj 2019,
Kommunstyrelsen, § 94 den 2 maj 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 80 den 17 april 2019,
Kommunfullmäktige, § 23 den 24 januari 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-04-24,
Motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om beslut om att ett 
nytt kulturhus inte ska uppföras, 2018-12-14.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och Martin 
Johansens (L) förslag väljs. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och Martin Johansens (L) förslag.
Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Omröstningsresultat
23 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Bo Bertelsens (M) och Martin Johansens (L) förslag väljs.
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§19

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra 
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 
10% av heltid

2019/231

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning av 
tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens andre vice ordförande.

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
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att ändra tjänstgöringsgraden för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10 % av heltid.

Motionens innehåll

”Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av 
heltid”

Bakgrund:

Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra 
personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen. 

Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att 
företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80 
procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice 
ordförande i nämnden.

Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge 41 140 kronor i månaden för 
uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande

Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta:

1.  Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice 
ordförande till 10 procent av heltid.”

Förvaltningens kommentar till motionen

Kommunfullmäktige har i beslut 2018-06-14, § 92 fastställt arvodesbestämmelserna 
inkl. fasta arvoden för mandatperioden 2019-2022. Därutöver fastställde man även, 
efter politiska överläggningar, tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande till 80 %. Om det föreligger ett behov av att utvärdera 
tjänstgöringsgraden för presidiemedlemmar i nämnderna bör arvodesberedningen 
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hantera frågan. Arvodesberedningen har under en mandatperiod löpande dialog med 
samtliga nämnders presidium för att kunna ta del av erfarenheter och synpunkter 
kopplat till ersättning- och tjänstgöringsnivåer. Förvaltningen föreslår att motionen 
avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-14, § 92.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 321 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 225 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 242 den 14 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 188 den 29 augusti 2019,
Kommunfullmäktige, § 92 den 14 juni 2018 - om att anta arvodesbestämmelser och 
att tjänstgöringsgrad för 2:e vice ordföranden ska vara 80 % av heltid.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 21 maj 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M), Martin Johansen (L) och Jenn Johansson (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Benny Halldin (S) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska 
återremittera ärendet för vidare utredning av tjänstgöringsgraden för 
kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Benny Halldins 
(S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska 
avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Benny Halldins (S) och Gert 
Kjellbergs (TP) förslag.

Omröstningsresultat
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll).
19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll).

Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss.
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§20

Svar på motion från Benny Andersson (S) om hur Tjörns kommuns 
tillgångar är säkrade i konstruktionen av SOLTAK AB

2019/253

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

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
Socialdemokraterna genom Benny Andersson, har inkommit med en motion om hur 
Tjörn kommuns tillgångar är säkrade i konstruktionen av Soltak AB. De 
frågeställningar som lyfts i motionen är om Soltak AB hamnar på obestånd, hur är i 
så fall Tjörns kommuns tillgångar säkrade, såväl på våra egna bankkonton som i 
Soltak AB? Finns erforderliga försäkringar eller säkerhet ordnat på annat sätt? Kan 
Tjörns kommun bli ansvarig för kostsamma överenskommelser och avtal som 
Soltak AB ingår för ägarkommunernas räkning? Kan Soltak AB sälja ut delar av sin 
verksamhet, vad skulle det i så fall få för konsekvenser?

Motionen föreslår att, kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra 
en genomgripande riskanalys av samarbetet med Soltak AB genom:

- Utreda hur Tjörns kommuns tillgångar och skulder kan påverkas av olika 
tänkbara utvecklingsscenarier för Soltak AB

- Utreda hur Tjörns kommuns tillgångar kan säkras, när Soltak AB har rätt att 
utanordna pengar från Tjörns kommuns konto i bank

- Att vidta de relevanta åtgärder som behövs för att säkra Tjörns kommuns 
tillgångar i samarbetet med Soltak AB

- Att återrapportera utredningarna och genomförda åtgärder till 
Kommunfullmäktige senast under december månad 2019

Förvaltningen anser att genom de för Soltak AB antagna styrdokument såsom 
aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv samt Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och revisorernas granskning utgör en tillräcklig reglering av risker.
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Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 322 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 226 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 243 den 14 november 2019,

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 6 juni 2019.
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§21

Svar på motion från socialdemokraternas ledamöter om att utreda 
möjlighet till utträde ur SOLTAK AB

2018/437

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

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
Verksamheten inom Soltak AB startade i oktober 2016. Det innebär att 
verksamheten varit igång under 3 år. Syftet med Soltak AB är långsiktigt och 
inriktat på att skapa effektiva administrativa processer med hög kvalitet och låg 
sårbarhet så att resurserna till kärnverksamheterna kan öka. Detta arbete är 
pågående. Att redan efter 3 år, initiera en utredning i syfte att utvärdera 
verksamhetens effektivitet anses vara för tidigt för att den ska kunna ge några 
rättvisande och relevanta svar. 

I tertialrapport 2 2019 för Soltak AB prognostiseras en positiv trend för 2019.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 323 den 12 december 2019,
Kommunstyrelsen, § 227 den 28 november 2019,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 244 den 14 november 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-07,
Motion den 18 oktober 2018.
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§22

Svar på motion från Alma Sibrian (V) och Percy Karlsson (V) om 
möjligheterna att kunna ta med sig cykeln på bussen

2019/250

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

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
Vänsterpartiet Tjörn genom Alma Sibrian och Percy Karlsson inkom med en 
motion inkommen den 28 augusti 2019 där motionärerna yrkar på att 
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt Västtrafik/Tjörns omnibuss att 
utforma och installera cykelställ på bussar som trafikerar ön så fort detta låter sig 
göras.

Kommunstyrelsen remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden som yttrat 
sig i ärendet där man med bakgrund i Västtrafiks svar till nämnden beslutat att 
föreslå att motionen anses besvarad.

Det är Västtrafik som på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) beslutar om 
och ansvarar för vilka fordon som trafikerar inom Tjörns kommun, och hur 
fordonen ska vara utrustade. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför ställt frågan 
ang. möjligheten att kunna ta med sig cykeln ombord på bussen vidare till 
Västtrafik.

Västtrafik svarar att det idag endast är möjligt att ta med sig vikbara cyklar ombord 
på deras bussar. Vanliga cyklar får endast tas med på Västtrafiks tåg och båtar, i 
mån av plats. Västtrafik ser inte att det finns någon möjlighet att installera 
cykelhållare på bussarna, då det finns risker kopplade till säkerhet, skador och 
tidsfördröjning.

Kommunkansliet anser motionens intentioner lovvärda utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv och instämmer med samhällsbyggnadsnämnden bedömning 
med hänvisning till Västtrafiks svar i frågan avseende säkerhet, ansvar, skaderisk, 
och potentiella förseningar.
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 10 den 9 januari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 270 den 12 december 2019,
Samhällsbyggnadsnämnden, § 298 den 6 november 2019,
Kommunfullmäktige, § 189 den 29 augusti 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-12-05,
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-10-25,
Motion den 5 juni 2019.
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§23

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om krav på 
suicidprevention i form av hoppskydd på Tjörnbron

2019/290

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen behandlas på nästkommande 
sammanträde.

Barnkonventionen
Barnperspektivet har beaktats och bedöms ha en direkt påverkan på barn då vi ser 
en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga och därmed en förhöjd risk för 
suicidala tankar och suicidförsök. Barn påverkas även om deras föräldrar är 
suicidala och försöker eller lyckas ta sitt liv Ett hoppskydd skulle minska risken för 
suicid både bland barn och unga.

Sammanfattning
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om krav på suicidprevention i form av 
hoppskydd på Tjörnbron där föreslår han:

1. Att Tjörns kommun skall kräva att renoveringen av Tjörnbron skall omfatta 
även att bygga hoppskydd/suicidprevention.

2. Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra denna dialog med Trafikverket, 
samt i samverkan med Stenungsund kommun.

3. Att Kommunstyrelsen återrapporterar resultatet av dessa samtal snarast till 
fullmäktige.”

Svar på motionen:
Trafikenheten i kommunen har kontinuerliga möten med Trafikverket angående 
operativa frågor. Vid det senaste mötet den 15 oktober lyftes frågan av kommunen 
angående suicidskydd på Tjörnbron. Vi fick svaret från Trafikverket att de nu håller 
på att samla in vinddata på Tjörnbron, för att preliminärt under 2021 påbörja en 
utredning gällande vilken typ av ”hoppskydd” som är aktuellt. Det står även 
specificerat i Trafikverkets uppdragsbeskrivning att det ingår att utföra 
vindutredning av bron och att det inkluderar analys av påverkan av ett hoppskydd 
på bron. Trafikverket inväntar svar från vindutredningen för att få svar på vilka 
åtgärder som är möjliga att vida för att bygga ett hoppskydd utan påverkan på 
trafiksäkerhet.

Övrigt suicidförebyggande arbete i kommunen
Kommunen arbetar också med suicidprevention med stöd av Västra Götalands 
Regionens suicidpreventiva program, YAM (youth awereness of mental health) 
YAM är ett program för skolelever i åldern 14-16 år som leds av instruktörer 
utbildade av Nationelt centrum för suicidforskning och prevention (NASAP) och 
syftar till att utveckla elevers färdigheter för att möta livets svårigheter och öka 
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kunskapen om psykisk hälsa. Utbildningen har god effekt och främjar psykisk hälsa 
såväl som förebygger självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos unga. 
Vi utbildar även personal i utbildningsprogrammet MHFA (mental health first aid), 
”första hjälpen i psykisk ohälsa”.

Kommunen är även med i ett forskningsprojekt ”tanke och hälsa” som innebär en 
kartläggning av hur alla elever i åk åtta mår. I höstas fick alla elever i årskurs åtta 
fylla i ett frågeformulär om hur de mår. Frågorna kan handla om hur de trivs i 
skolan, om de har kompisar, om hur de sover eller om de trivs med sig själva. De 
elever som visar symptom som skulle kunna utvecklas till depression erbjuds en 
djupintervju av en psykolog. Om man efter det samtalet redan ser tecken på en 
depression, får eleven komma direkt till en psykolog för behandling. De som visar 
lättare symptom erbjuds gå en kurs – Tanke och hälsa. Det är en utbildning som 
hjälper ungdomarna att stärka sin emotionella motståndskraft och ger dem verktyg 
för att bättre hantera svårigheter de möter i livet, för bättre kommunikation och för 
minskad stress. Den utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT).

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen, § 11 den 9 januari 2020,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 271 den 12 december 2019,
Kommunfullmäktige, § 227 den 19 september 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-11-25,
Trafikverkets uppdragsbeskrivning för inspektioner av Tjörnbron, 2020-2025,
Protokollsutdrag från Södra Bohusläns räddningstjänstförbund avseende skrivelse till 
Trafikverket för att förhindra suicid från Tjörnbroarna,
Motion den 28 augusti 2019.
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§24

Svar på interpellation från Benny Andersson (S) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om kommunens 
rutiner gällande klagomålshantering

2019/399

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på nästkommande 
sammanträde.

Sammanfattning
Benny Andersson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om kommunens rutiner gällande 
klagomålshantering.

Interpellationens innehåll

”På Tjörns kommuns hemsida finns ”Fråga & Tyck” där medborgarna kan lämna 
sina synpunkter, samt också formulär för att lämna Klagomål på skolan och 
möjligheten att direkt kontakta en politiker.

På KF 190919 sa du Martin Johansen bland annat att det är mycket människor som 
dagligen ”kommer upp och pratar, mailar och hör av sig” samt att ”folk brukar höra 
av sig för att de är missnöjda med något”, slut citat.

Mina frågor blir med beskriven bakgrund:

 Finns det ett gemensamt system där allmänhetens olika klagomål och 
synpunkter rapporteras och diarieförs alt. Sammanställs oberoende av hur de 
inkommit och vem de än har inkommit till, som en del i kommunens 
systematiska kvalitetsarbete?

 Vilka rutiner finns för att klagomål som inkommit muntligen eller via mail skall 
följas upp, eventuellt åtgärdas och utvärderas?

 Redovisas de inkomna klagomålen/synpunkterna till Kommunfullmäktige eller 
respektive nämnd för att man på så sätt skall kunna ha detta som underlag för 
utvecklingsområden? 

 Tas dessa klagomål och synpunkter med som en punkt i kommunens 
årsredovisning?”
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Martin Johansen (L) har lämnat in ett svar enligt följande:

”Benny Andersson, socialdemokraterna, har ställt en interpellation angående 
kommunens rutiner gällande klagomålshantering enligt nedanstående formulering:

Finns det ett gemensamt system där allmänhetens olika klagomål och synpunkter 
rapporteras och diarieförs alt. Sammanställs oberoende av hur de inkommit och vem 
de än har inkommit till, som en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete?

Det finns ett kommungemensamt system som heter DF Respons för att hantera 
klagomål, synpunkter och avvikelser av olika slag. I systemet finns uppbygg 
funktionalitet för att hantera följande:
 sådant som inkommer till kommunen via funktionen Fråga och tyck (frågor, 

klagomål och synpunkter)
 avvikande händelser 
 personuppgiftsincidenter 
 barnolycksfall 
 klagomål kopplade till barnomsorg och skola
 avvikelser enligt SoL, HSL, LSS

Kommuninvånare, besökare och företagare kan endast rapportera in i modulerna för 
Fråga och tyck samt klagomål kopplade till barnomsorg och skola. När det gäller de 
övriga modulerna är det kommunens medarbetare som rapporterar in. 

Nedanstående och följande svar är därför endast kopplade till Fråga och tyck samt 
Klagomål barnomsorg och skola.

Vilka rutiner finns för att klagomål som inkommit muntligen eller via mail skall 
följas upp, eventuellt åtgärdas och utvärderas?

Enligt beslutad och gällande kvalitetspolicy ska medarbetare, om de tar emot 
synpunkter och klagomål muntligen eller skriftligen, rapportera in dessa i systemet 
och utifrån det hanteras de enligt gällande rutiner. Rutinerna ser lite olika ut 
beroende på vilken typ av avvikelse eller klagomål/synpunkt det handlar om.

Fråga och tyck är vår funktion för att kommuninvånare, besökare och företagare ska 
kunna skicka in frågor, synpunkter och klagomål. Efter att frågan, synpunkten eller 
klagomålet rapporterats in (av extern person eller av kommunens medarbetare) 
skickas en bekräftelse ut från systemet och skickas sedan till ansvarig handläggare 
som formulerar ett svar. Svaret ska skickas inom 10 dagar. När svar skickats ska 
ärendet avslutas i systemet. Dokumentationen finns i systemet innevarande år samt 
2 år bakåt i tiden. Uppföljningsrapporter över inkomna frågor, synpunkter och 
klagomål tas fram varje månad och förmedlas till kommunchef, förvaltningschefer 
samt medarbetare som visat intresse för att ta del av den. Det skiljer sig åt mellan 
verksamheter och förvaltningar hur man i verksamheten hanterar det som inkommer 
i Fråga och tyck. En del verksamheter har det som stående punkt på sina 
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arbetsplatsträffar för att diskutera om det inkomna ärendet ska resultera i någon 
utveckling i verksamheten. 
Klagomål på barnomsorg och skola hanteras på liknande sätt som frågor, klagomål 
och synpunkter på kommunens övriga verksamhet. Efter att klagomålet rapporterats 
in (av extern person eller kommunens medarbetare) skickas bekräftelse från 
systemet att klagomålet är emottaget. Det inkomna klagomålet handläggs sedan av 
berörd förskolechef/rektor. Svar ska lämnas till den som klagat inom 10 dagar. 

Redovisas de inkomna klagomålen/synpunkterna till Kommunfullmäktige eller 
respektive nämnd för att man på så sätt skall kunna ha detta som underlag för 
utvecklingsområden? 

Det finns inga kommungemensamma riktlinjer eller rutiner som säger att inkomna 
klagomål och synpunkter ska redovisas till nämnd eller kommunfullmäktige.

På Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt 
Kommunstyrelsen återrapporteras klagomål och synpunkter som är av politisk 
karaktär. 

I Socialnämnden redovisas samtliga inkomna klagomål och synpunkter två gånger 
per år. 

På Samhällsbyggnadsnämnden redovisas normalt inte inkomna klagomål och 
synpunkter. Redovisning görs dock om det kommer in väldigt mycket synpunkter 
kopplat till en viss tjänst/service, som till exempel när vi införde ny hantering av 
slam.

Tas dessa klagomål och synpunkter med som en punkt i kommunens 
årsredovisning?

Inkomna klagomål och synpunkter redovisas inte i kommunens årsredovisning.”

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 324 den 12 december 2019.

Beslutsunderlag
Svar på interpellation den 16 januari 2020,
Interpellation den 13 november 2019.
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§25

Begäran om entledigande från Anders Backensved (MP) från 
uppdraget som ersättare i valberedningen

2020/22

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Backensved (MP) från uppdraget som 
ersättare i valberedningen.

Sammanfattning
Anders Backensved (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
valberedningen.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande den 15 januari 2020.
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§26

Val av ersättare i valberedningen (MP)

2020/15

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Inger Larsson Möller (MP) till ersättare i 
valberedningen.

Sammanfattning
Anders Backensved (MP) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
valberedningen. Fyllnadsval ska därför ske.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige, § 25 den 23 januari 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår Inger Larsson Möller (MP) som ersättare i 
valberedningen.
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Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll     1 (2) 
Ledamöter  

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 12 § 18 § 19 

 ej närv        –   Ja    Nej  Avst     Ja   Nej  Avst     Ja   Nej  Avst 

1.  Bo Bertelsen (m) 1 1   1   1   

2.  Lars Carlsson (m) 1 1   1   1   

3.  Susanne Landgren (m) -          

4.  Anders G Högmark (m) 1 1   1   1   

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1 1   1   1   

6.  Björn Möller       (-) fd (m) 1  1   1   1  

7. Marianne Möller (-) fd (m) 1  1   1   1  

8. Anna-Margareta Haglund 
(-) fd (m) 

1  1   1   1  

     Robert Johansson (m) 1 1   1   1   

     Yvonne Andersson (m) x          

     Kerstin Möller      (-) fd (m) -          

     Daniel Magnusson         (m) -          

9.  Robert Bull  (c) -          

10.  Georg Strömbom (c) 1 1   1   1   

       Frank Holvik (c) 1 1   1   1   

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1   1   1   

12. Benita Nilsson (l) 1 1   1   1   

13. Gun Alexandersson Malm (l) -          

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1   1   1   

15. Inga-Lill Hast (l) 1 1   1   1   

16. Peter Andersson (l) -          

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 1   1   1   

      Lennart Rosén (l) 1 1   1   1   

      Hans Kristensson (l) -          

17. Magne Hallberg (kd) 1 1   1   1   

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1   1   1   

19. Rolf Persson (kd) 1 1   1   1   

      Dan Gustafsson (kd) x          

      Jörgen Myrberg (kd)   x          

20. Benny Andersson (s) 1  1   1   1  

21. Rosalie Sanyang (s) -          

22. Rikard Larsson (s) 1  1   1   1  

23. Christy Whiddon (s)  1  1   1   1  
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Ledamöter närv tjg         1 
närv ej tjg  x § 12 § 18 § 19 

 ej närv       —  Ja    Nej  Avst   Ja  Nej Avst  Ja   Nej Avst 

24. Benny Halldin (s) 1  1   1   1  

25. Maud Hultberg (s) -          

26. Jan Berndtsson (s) 1  1   1   1  

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) 1  1   1   1  
      

      Anette Johannessen (s) 1  1   1   1  

      Oscar Andersson (s) 1  1   1   1  

      Birgitta Bengtsson (s) 1  1   1   1  

 John Sporrong (s) -          

 Bert-Inge Nordberg (s) x          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1  1  1    1  

30. Tuula Visala Karlsson (v) -          

 Thomas Collberg (v) 1  1  1    1  

 vakant                    (v) -          
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

1 1   1 
 

 1   

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1 1   1   1   

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) -          

      Elisabeth Halvors (mp) -          

33. Martin Johansson (sd) 1 (tom § 17) 1         

34. Rikard Simensen (sd) 1 1   1   1   

35. Thord Jansson (sd) -          

36. Christer Olsson (sd) 1 1   1   1   

 Zaid Liveland (sd) 1 1   1   1   

 Jenn Johansson (sd) 1 (from § 19)       1   

37. Gert Kjellberg (tp) 1  1   1   1  

38. Cyril Esbjörnsson (tp) 1  1   1   1  

39. Magnus Gullbrandsson (tp) -          

40. Andreas Hansson (tp) 1  1   1   1  

41. Veronicka Eriksson (tp) 1  1   1   1  

 Robert Berntsson (tp) 1  1   1   1  

 Peter Gustavsson (tp) -          

 Christofer Nicklasson (tp) x          

Summa: 41 22 19 0 23 17 0 22 19 0 
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