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§113 
 
Val av protokollsjusterare 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Ewa-Lena Svensson (L) och Rikard Larsson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens mötesprotokoll. 
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§ 114 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
 
Tillägg: 
 
- Fråga från Alma Sibrian (V) ställd till Gun Alexandersson-Malm (L) om 

beredskap inför den ”andra Coronavågen” 
- Begäran om entledigande från Gunilla Engblom (M) från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige
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§115 
 
Antagande av näringslivsstrategi 
 
2017/700 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för behandling av Rosalie 
Sanyangs (S) yrkande: 
 
Sid 26 Punkt 4.2.1 
Ändra i första punkten under: ”Det gör Tjörns kommun genom att”          
till: • Utveckla samverkan mellan skola-arbetsmarknadens partner och näringslivet. 
 
Samt lägg till en punkt 
• Stärka vuxenutbildningen genom en satsning på Yrkes- och studievägledning, samt 
stöd för deltagande i distansutbildningar för vuxna, i samarbete med Folkhögskolan. 
 
Samt ändra ordet stärka till utveckla på Sid 26 Under 4.2.2. i sista punkten under 
”Det gör Tjörns kommun genom att” 

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 
Enligt uppdrag från KSAU i november 2017 har en näringslivsstrategi arbetats fram 
i nära samråd med det lokala näringslivet och med uppgift att samtidigt harmonisera 
med Göteborgs Stad näringslivsstrategiska program som antogs mars 2018.  

Anledningen var att Tjörns kommuns nuvarande näringslivsstrategi behövde 
revideras samtidigt som samtliga kommuner och det lokala näringslivet i 
Göteborgsregionen på ett mycket aktivt sätt deltog i framtagande av Göteborgs 
Stads näringslivsstrategiska program. Det samarbetet har nu prisats av Europeiska 
regionkommittén genom utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER). 

I oktober beslutade KSAU att remittera den föreslagna näringslivsstrategin till 
samtliga nämnder och styrelser samt Business Region Göteborg. Därefter har de 
politiska partierna uppmanats att inkomma med synpunkter, liksom Södra 
Bohusläns Turism. 

Den föreslagna strategin bygger på en liknande struktur som Göteborg Stads 
näringslivsstrategiska program vilket schematiskt kan beskrivas enligt följande: 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 73 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43 den 20 februari 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 217 oktober 2019, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 221 den 16 november 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-07, 
Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035. 

• Inkomna remissvar från: 
• Barn och utbildning  
• Business region Göteborg 
• Kristdemokraterna  
• Kultur och fritidsnämnden 
• Samhällsbyggnadsnämnden   
• Södra Bohuslän Turism   
• Socialnämnden 
• Tjörn Bostads AB  
• Tjörns Hamnar AB 
• Tjörn Måltid AB  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag med följande ändringar: 
 
Sid 26 Punkt 4.2.1 
Ändra i första punkten under: ”Det gör Tjörns kommun genom att”          
till: • Utveckla samverkan mellan skola-arbetsmarknadens partner och näringslivet. 
 
Samt lägg till en punkt 
• Stärka vuxenutbildningen genom en satsning på Yrkes- och studievägledning, samt 

Målbild 2035

Mål 1
Kompetensförjning & 

attraktionskraft

Kompetens
-

försöjning

Attraktions
-

kraft

Mål 2
Samhällsplanering

Infra-
struktur 

& 
tillgäng-

lighet

Markbered-
skap & 
fysisk 

planering

Mål 3
Företagsklimat & 
Innovationskraft

Företags-
klimat

Innovation
s-kraft
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stöd för deltagande i distansutbildningar för vuxna, i samarbete med Folkhögskolan. 
 
Samt ändra ordet stärka till utveckla på Sid 26 Under 4.2.2. i sista punkten under 
”Det gör Tjörns kommun genom att” 
 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
diskutera och behandla Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Martin Johansens 
(L) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner att ärendet ska 
återremitteras i enlighet med Martin Johansens (L) förslag.
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§116 
 
Begäran om entledigande från Christer Hermansson (L) från 
uppdraget som styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns 
Hamnar AB 
 
2020/194 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Christer Hermansson (L) från uppdraget som 
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns Hamnar AB. 

 
Sammanfattning 
Christer Hermansson (L) har begärt entledigande från uppdraget som 
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns Hamnar AB. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande den 2 juli 2020. 
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§117 
 
Val av styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns Hamnar 
AB (L) 
 
2020/208 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Daniel Hjerpe (L) till styrelseledamot tillika 1:e vice 
ordförande i Tjörns Hamnar AB. 

 
Sammanfattning 
Christer Hermansson (L) har entledigats från uppdraget som styrelseledamot tillika 
1:e vice ordförande i Tjörns Hamnar AB. Fyllnadsval ska därför ske. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige, § 116 den 27 augusti 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnemar Olsson (L) föreslår Daniel Hjerpe (L) som styrelseledamot tillika 1:e vice 
ordförande i Tjörns Hamnar AB. 
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§118 
 
Antagande av ny arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
2020/40 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 2020-02-13. 

2. Arbetsordningen träder ikraft 2020-09-01. 

3. Nu gällande arbetsordning upphör att gälla 2020-08-31. 

4. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning genom att göra följande tillägg: 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. 

Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 

 
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 
Under första året av innevarande mandatperiod tillsattes en arbetsgrupp med ansvar 
att genomföra en översyn av nuvarande arbetsordning och framta förslag på en ny. 
Arbetsgruppen bestod av företrädare från samtliga partier i kommunfullmäktige 
samt fullmäktiges presidium. Förslaget till ny arbetsordning grundar sig i Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) förslag till arbetsordning och har kompletterats 
eller reviderats utifrån lokala förutsättningar. Arbetsgruppen hade ett avslutande 
möte den 6 februari 2020 där ett slutgiltigt förslag arbetats fram och överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 123 den 30 april 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 40 den 20 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-11 
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 
Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag med följande justeringar och tillägg: 
 
1. Arbetsordningen träder ikraft 2020-09-01. 
2. Nu gällande arbetsordning upphör att gälla 2020-08-31. 
3. Revidera kommunfullmäktiges arbetsordning genom att göra följande tillägg: 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. 
Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 

 
Martin Johansson (SD) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige 
ska bifalla Martin Johansens (L) förslag. 
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§119 
 
Hemställan om att ändra Sverigedemokraternas 
tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen 
 
2020/45 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda lagligheten i 
förslaget från Martin Johansson (SD) om att ändra tjänstgöringsordning för ersättare 
i kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har inkommit med en hemställan om att ändra 
Sverigedemokraternas tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen. 
Förslaget innebär att vid förhinder av ledamot för Sverigedemokraterna i 
kommunstyrelsen kommer i första hand en Sverigedemokratisk ersättare kallas in. 
Om sådan saknas kommer inte lottning längre tillämpas när ordföranden ska kalla in 
en ersättare att tjänstgöra. Har fullmäktige inte bestämt någon inkallelseordning 
kallas enligt rättspraxis den ersättare in som står först i protokollet från fullmäktiges 
val. Har vederbörande förhinder kallas nästa ersättare in osv. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 72 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 41 den 20 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 224 den 13 december 2018. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse daterad 2020-02-13 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) och Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska 
återremittera ärendet för att utreda lagligheten i förslaget från Martin Johansson (SD) 
om att ändra tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner att ärendet 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 Gert Kjellbergs (TP) och 
Rikard Larssons (S) förslag. 

11



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Omröstningsresultat 
21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 
20 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 
 
Ärendet återremitteras i enlighet med reglerna för minoritetsåterremiss. 
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§120 
 
Antagande av parkeringstaxa, ishallen Rönnäng 
 
2020/108 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att arbetas in i en 
kommunövergripande parkeringspolicy som ska kunna träda ikraft 2021-04-01. 

 
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 
Kommunens långtidsparkering vid ishallen i Rönnäng är idag avgiftsfri. Kommunen 
har en laglig rätt att ta ut parkeringsavgift, se 2 § lag (1957:259) om rätt för 
kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. I den 
omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form 
av en avgift för rätten att parkera på offentliga platser som står under kommunens 
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. 

Föreslagen taxa för långtidsparkeringen är 9 kr/timma och 100 kr/dygn. 
Rörelsehindrade föreslås undantas från avgiftsskyldigheten.  

För att efterleva föreslagen parkeringsordning föreslås att ett tilläggsavtal till 
gällande parkeringsavtal tecknas. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 122 den 30 april 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 86 den 16 april 2020, 
Samhällsbyggnadsnämnden, § 72 den 11 mars 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-09 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-03-03 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
arbetas in i en kommunövergripande parkeringspolicy som ska kunna träda ikraft 
2021-04-01. 
 
Gert Kjellberg (TP) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla Martin Johansens (L) förslag. 
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§121 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om ta fram en 
politikerhandbok 
 
2019/410 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 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 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om att införa en politikerhandbok med 
följande yrkande: ”Fullmäktige föreslås besluta: Att ge uppdrag till 
kommunstyrelsen om att tillse att det tages fram en Politikerhandbok där syftet med 
handboken är att ge ledamöter hjälp att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma 
lagar och regler som styr kommunens uppdrag”. 

Motionens innehåll 

”Bakgrund: Den här handboken skall utgöra ett stöd för den som är förtroendevald i 
Tjörns kommun. Tjörns kommuns verksamhet regleras av regeringsformen. 
Ramarna som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det skall gå till 
återfinnes i kommunallagen 2017:725. I denna Ramlag framgår det hur ska gå till 
när beslut fattas och ärenden behandlas tex: hur en motion i fullmäktige skall 
behandlas. 

Vid fullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 framkom det uppenbara 
brister hos företrädare från bl.a. Liberalerna och Miljöpartiet vad vi behöver tänka 
på när vi handlägger ärenden i fullmäktige. Även en sådan enkel sak som handlägga 
motioner som väckts och anmälts till sammanträdet tycks vara svårt att förstå för 
många. Inte minst påvisas kunskapsbristen genom det som framkommer vid ljud- 
och bild upptagningen från sammanträdet. 

För att allmänheten skall få förtroende för fullmäktiges sätt att hantera tex: motioner 
måste vi ha en samlad vägledning hur hanteringen skall ske så att alla ledamöter och 
ordförande gör gemensamt på samma vis. Det svärtar ner Tjörns kommun anseende 
om olika ledamöter har egna regler eller vilseleder församlingen och dess 
ordförande. Vi måste nu alla ta krafttag mot kunskapsbristen och få tillgång till en 
gemensam vägledning 

Fullmäktige föreslås besluta: Att ge uppdrag till kommunstyrelsen om att tillse att 
det tages fram en Politikerhandbok där syftet med handboken är att ge ledamöter 
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hjälp att fullgöra sina uppdrag samt uppmärksamma lagar och regler som styr 
kommunens uppdrag” 

Förvaltningens kommentar till motionen 

Förvaltningen är i grunden positiv till införande av en handbok som ska utgöra stöd 
till förtroendevalda, om en sådan efterfrågas. Det noteras att motionären hänvisar 
till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2019 och handläggningen 
av motioner vid sammanträdet. Enligt kommunallagen 5 kap 72 § ska fullmäktiges 
arbetsordning reglera handläggningen av bland annat motioner. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga partier samt 
kommunfullmäktiges presidium har under 2019 påbörjat en revidering av 
arbetsordningen, vilket nu är i sitt slutskede. Klargöranden kring handläggningen 
för motioner och dylikt bör i första hand inkluderas i det pågående arbetet, innan 
man ser över behovet av att förtydliga ytterligare, via exempelvis en handbok. 
Utöver det pågår även en rättslig prövning av Förvaltningsrätten i Göteborg, för att 
avgöra om kommunfullmäktiges hantering av två motioner vid sammanträde  
2019-11-14, var korrekt. Förvaltningen föreslår därmed att motionen anses vara 
besvarad, med hänvisning till pågående revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 60 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 29 den 20 februari 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 5 den 23 januari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 325 den 12 december 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-08 
Motion den 19 november 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 
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§122 
 
Svar på motion från Thord Jansson (SD) angående solceller på 
offentliga byggnader 
 
2019/173 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att beakta remissen från 
regionstyrelsen och landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas 
klimatlöften. 

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 
Thord Jansson (SD) har lämnat in en motion angående solceller på offentliga 
byggnader med följande yrkande: ”Att kommunfullmäktige ger tjänstepersoner i 
uppdrag att ta med solceller i alla upphandlingar av offentliga byggnader.” 

Motionens innehåll 

”Tjörn har utmärkta förutsättningar för att öka användningen av solenergi. Vi har 
både god tillgång till solinstrålning, bra systemtekniska förutsättningar och hög 
teknisk kompetens för att integrera tekniken. Dessutom har vi högt ställda energi- 
och klimatmål. 

I en solcell omvandlas solljus direkt till el, utan att något bränsle förbrukas och utan 
att ge några utsläpp, ett mycket miljövänligt alternativ. 

För byggnadsgestaltningen är det viktigt att solcellsinstallationen kommer in så 
tidigt som möjligt i projekteringsprocessen och att alla aktörer är informerade. 

Alltfler hotell, industrier och kommuner har redan från byggstart med solceller i 
upphandlingarna då de ser lönsamheten i investeringen som återbetalar sig inom 7–
10 år. Solceller har blivit mycket effektiva de senaste åren. 

Om Tjörns kommun redan vid upphandlingen av nya byggnader har med solceller 
kommer vi inte bara att spara pengar utan även göra en insats för miljön. 

Därför yrkar vi på följande: 

Att kommunfullmäktige ger tjänstepersoner i uppdrag att ta med solceller i alla 
upphandlingar av offentliga byggnader.” 
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Tjörns Bostads svar 

Motionen har remitterats till Tjörns Bostads AB där styrelsen anser att motionen 
kan anses vara besvarad då bolaget redan arbetar med frågan.  

Bolaget yttrar sig vidare att ”Tjörns Bostads AB har installerat solceller/solfångare i 
nybyggnationer av bostäder och verksamhetslokaler sedan 2017. I kommande 
projekt finns solceller med i projekteringen och kommer att vara ett alternativ där så 
är ekonomiskt genomförbart. Initialt har det inneburit en högre produktionskostnad 
vid byggnation men driftkostnaden har blivit lägre och miljöpåverkan har minskat. 
Installation av solceller har delvis finansierats av de statliga bidrag som finns 
tillgängliga att söka.” 

Förvaltningens svar 

I dagsläget ingår solceller vid upphandling av offentliga byggnader om 
förutsättningarna för solceller bedöms vara gynnsamma. Exempel på gynnsamma 
förutsättningar är god instrålning och att läget är skuggfritt. Takriktning och 
taklutning har också betydelse. Då byggprojekt kan skilja sig kraftigt åt är solceller 
inte alltid ekonomiskt och miljömässigt bra, vilket förstås får avvägas i samband 
med projektering och inför upphandling. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 61 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 30 den 20 februari 2020, 
Styrelse för Tjörns Bostads AB, § 63 den 16 december 2019, 
Kommunfullmäktige, § 141 den 17 april 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-11-13 
Motionen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Wängborg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för 
att beakta remissen från regionstyrelsen och landshövding Anders Danielsson 
avseende kommunernas klimatlöften. 
 
Martin Johansen (L) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla Anna Wängborgs (MP) förslag. 

17



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-08-27  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§123 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om solpark 
 
2019/392 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att beakta remissen från 
regionstyrelsen och landshövding Anders Danielsson avseende kommunernas 
klimatlöften. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
Martin Johanssons (SD) förslag. 
 
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 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om solpark med följande yrkande: ”Att 
kommunen inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för att 
upprätta en kommunal solpark.” 

Motionens innehåll 

”Vi Socialdemokrater vurmar för samhällsutveckling i samklang med naturen, som 
inte ger onödig miljöpåverkan. Framtidens behov av energiomställning är akut. I 
enlighet med Agenda 2030:s inriktningsmål behöver vi som invånare i Tjörns 
kommun ta höjd för ett klimatmässigt fotavtryck som vi kan vara stolta över inför 
framtida generationer. Jag har hittat exempel på att allmänhet som vill göra en 
klimatinsats genom solkraft på tak eller fasad hindras av olika anledningar eller 
regelverk. Särskilt skyddsvärda miljöer såsom Klädesholmen, Åstol, Dyrön och 
äldre delar av Skärhamn har krav på takbeklädnad, fasad och estetiska parametrar 
som kraftigt försvårar för dessa energibesparande åtgärder. Andra på Tjörn kan bo 
på ställen där solkraft inte skulle vara effektivt, men där viljan finns. För att 
möjliggöra för alla som vill bidra till energiomställning genom solkraft i praktiken, 
behöver kommunen föregå med gott exempel. 

Undertecknad föreslår fullmäktige besluta: 

Att kommunen inventerar sina outnyttjade marker som skulle vara idealiska för att 
upprätta en kommunal solpark. 

Detta dels för kommunens eget bruk, dels för att upplåta åt de Tjörnbor och andra 
som vill investera i grön energi. Detta skulle kunna vara en trovärdig åtgärd för att 
bidra till energiomställningen på Tjörn.” 
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Förvaltningens svar 

Socialdemokraterna har föreslagit att kommunen ska inventera outnyttjade marker 
för att kunna upprätta en kommunal solpark både för eget bruk och för att enskilda 
medborgare som saknar möjlighet på egen mark ska kunna bygga sig ett 
solkraftverk.   

Det är flera faktorer som måste beaktas i ett sådant åtagande. Placeringen i närhet 
av eller på mark inom strandskydd, jordbruksmark, skyddsvärda kulturmiljöer samt 
andra naturvärden vi önskar bevara och befintlig infrastruktur för kraftöverföring 
måste vara utbyggd till platsen. Dessa begränsningar tillsammans med kommunens 
förhållandevis lilla markinnehav utanför tätorterna gör att resultatet av en 
inventering kan förväntas vara litet.  

Mark som är bra för en större solpark är också sannolikt mark som är lämplig för 
verksamheter.  

Ett bättre alternativ än en stor solpark är att ”förtäta” genom att placera solceller på 
hustak med lämplig orientering eller de mindre ytor intill vägar där bullret gör 
annan bebyggelse olämplig. Att inte alla kan få bygga solceller på sitt tak för att 
man bor i en känslig kulturmiljö är beklagligt, men det är ett faktum att inte alla sätt 
att alstra energi är lika lämpliga på alla platser.  

Följaktligen föreslås kommunens insatser för att uppmuntra eller investera i solkraft 
bestå av att medge och planlägga lämpliga platser i samband med 
detaljplaneläggning.  

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 61 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 31 den 20 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 282 den 14 november 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-31 
Motion den 1 november 2019 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Wängborg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för 
att beakta remissen från regionstyrelsen och landshövding Anders Danielsson 
avseende kommunernas klimatlöften. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner att ärendet 
återremitteras i enlighet med Anna Wängborgs (MP) förslag. 
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§124 
 
Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om pausbrygga Södra 
Hamnen Skärhamn 
 
2019/287 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

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 framtida användning av 
kommunalbrygga i Södra Hamnen, Skärhamn med följande yrkande: ”1. Att ge 
uppdrag till berörd förvaltning att tillse att den berörda bryggan nyttjas för korta 
liggetider om max 4 timmar. 2. Sjöräddningens verksamhet berörs inte av beslutet” 

Motionens innehåll 

”Bakgrund: 

Det har framkommit att Tjörns kommuns långa träbrygga utanför Port Sud, Pater 
Noster etc. nyttjas av enskilda som saknar rätt använda bryggan. Inga avtal 
existerar, inte erlägger båtägarna någon avgift. Att enskilda personer nyttjar 
kommunens brygga som egen stadigvarande båtplats utan erlägga ersättning är 
olaga gynnande av enskild. 

Bryggan behövs för ett levande samhälle och för att stimulera näringslivet och 
kulturen i området. Flera duktiga krögare erbjuder god mat och dryck till besökare. 
Bryggan ligger strategiskt väl för att stimulera näringslivet och samhället. Det 
föreligger ett allmänintresse att båtar kan lägga till för kortare besök i området. Det 
föreligger inget allmänintresse att några enskilda utan rättigheter från markägaren 
nyttjar bryggan år efter år som egen båtplats. Vissa båtägare har t.o.m. monterat s.k. 
y-bommar som hindrar tilläggning för allmänheten. Några tillstånd för Y-bommar 
etc. från markägaren existerar inte och kommunen måste ta nu krafttag mot fusket 
vid bryggan. Bryggans tillgänglighet behövs också vid evenemang i området. 

Därför föreslår Tjörnpartiet att bryggan skall nyttjas till s.k. pausbrygga där 
anlöpande besökande båtar kan lägga till för kortade tidsperiod om några timmar för 
att besöka museet, affärer, restauranger. 

Fullmäktige föreslås besluta: 

1. Att ge uppdrag till berörd förvaltning att tillse att den berörda bryggan nyttjas för 
korta liggetider om max 4 timmar 
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2. Sjöräddningens verksamhet berörs inte av beslutet” 

Förvaltningens kommentar 

Situationen vid kajen mellan Sjöräddningssällskapet i norr och Akvarellmuseet i 
söder, där vissa båtägare lagt sina båtar i flera år utan att betala, har delvis berott på 
avsaknad av taxa för denna typ av arrenden. I beslut 2020-01-23 § 13 fastställde 
kommunfullmäktige den taxa som ska gälla för upplåtelse av plats längs kajen. 
Därmed har förvaltningen fått mandat att teckna avtal och debitera taxa med de som 
redan nyttjar området ifråga. 

Om det är avsikten att bryggan ska hållas fri för säsongen 2020 kan inte dessa 
arrendeavtal tecknas med privata arrendatorer. Om avtal tecknas för 2020 kan 
pausbrygga inrättas tidigast 2021 om ettåriga arrendeavtal tecknas.  

Då kommunfullmäktige antagit taxan för 2020 specifikt för att tillåta utarrendering 
av kajen tills förutsättningarna för att eventuellt försälja området till Tjörns Hamnar 
AB är utredda, måste det anses vara felaktigt av förvaltningen att avvakta 
motionens behandling och därmed förlora möjligheten att teckna arrendeavtal för 
2020.  

Av kajens 115 m som inte redan disponeras av Sjöräddningssällskapet kan det vara 
sannolikt att 80 meter kan arrenderas ut. Det skulle med en bredd av 3 meter ge en 
årlig intäkt på 91 391 kr för 2019. Om kommunen väljer att hålla hela kajen öppen 
för tillfälliga besökande avstår vi samtidigt till den intäkten.  

Även om en del av kajen arrenderas kan den resterande delen nyttjas till pausbrygga 
om vi avstår möjligheten att hyra ut platser som en gästhamn. 

Den ekonomiska vinsten för kommunen i allmänhet och näringsidkare samt 
Akvarellmuseet i synnerhet att ha en pausbrygga på platsen är omöjlig att fastställa, 
men är sannolikt inte obetydlig. 

Sammanfattningsvis är förslaget fullt genomförbart dock med en viss ekonomisk 
alternativkostnad för kommunförvaltningen. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 63 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 32 den 20 februari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 226 den 19 september 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-31 
Motion den 23 augusti 2019 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 
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Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att 
inhämta yttrande från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras senare eller idag och finner att det ska 
avgöras idag. Martin Johansens (L) förslag väljs. 
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§125 
 
Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av ett 
äldreboende på nordöstra delen av Tjörn 
 
2019/79 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en plan för olika boendeformer för äldre tas fram 
som beskriver hur kommunen skall möta de äldre medborgarnas behov av olika 
boendeformer. I övrigt anses motionen besvarad. 

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 
Rosalie Sanyang (S) har lämnat in en motion om nybyggnation av ett äldreboende 
på nordöstra delen av Tjörn med följande yrkande: ” 1. Kommunfullmäktige 
skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende byggs på nordöstra delen av Tjörn 
2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen 
skall möta de äldre medborgarnas behov av olika boendeformer” 

Motionens innehåll 
”Särskilt boende är en samhällsservice som kommunens socialtjänst ansvarar för. 
Med särskilda boendeformer för äldre avses boende enligt 5 kap. 5 § 
socialtjänstlagen. Ordinärt boende är bostäder i ordinarie bostadsbestånd som ligger 
inom ramen för lagen om kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Bostäderna 
upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, trygghetsboenden, 
seniorboenden räknas också hit. Detta innebär att socialförvaltningen ansvarar för 
att inrätta ”särskilda boende” äldreboende för målgruppen. Det regleras dock inte i 
lagen var i kommunen bostäder för äldre ska placeras.  

Enligt Tjörns kommuns befolkningsprognos 2016-2022 är antalet äldre personer 
som ökar enligt totalt 626, varav 327 personer 65-79 år och 299 personer 80-100 år. 
Ökningen är ungefär lika stor i den norra och den södra delen av kommunen. 
Behovet av platser i särskilt boende kommer att behöva utökas för att klara 
bostadsförsörjningen för målgruppen och enligt socialförvaltningens utredning finns 
minst kapacitet av platser på Norra Tjörn. 

Därav yrkar vi att; 

1.Kommunfullmäktige skyndsamt tar beslut om att ett nytt äldreboende byggs på 
nordöstra delen av Tjörn  

2. En plan för olika boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen 
skall möta de äldre medborgarnas behov av olika boendeformer” 
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Förvaltningens kommentar 

Antalet äldre i Tjörns kommun beräknas öka i framtiden och den största ökningen 
sker i åldersgruppen +80 år. Denna åldersgrupp förväntas öka med 100 % fram till 
2032. Behovet av särskilda boendeplatser kommer därmed också att öka, men 
behovsökningen har ett samband med utbudet av lämpliga bostäder för äldre i det 
ordinarie beståndet. 

Socialnämnden ansvarar för att inrätta särskilda boenden enligt socialtjänstlagen. 
Trygghetsbostäder och seniorbostäder betraktas som ordinärt boende och ligger 
inom ramen för kommunens ansvar för bostadsförsörjning och tillhör inte 
socialnämndens ansvarsområde.  

Ett arbete med behovsanalys har påbörjats med anledning av Socialnämndens behov 
av särskilda boenden. Arbetet är inte färdigt och ett tillräckligt underlag finns i 
dagsläget inte tillgängligt för att kunna göra en analys av omfattning samt tidplan 
för behovet särskilda boenden inom Socialnämndens verksamhet.  

Befolkningsprognosen visar tydligt på ett ökat behov inom målgruppen. 
Behovsökningen har förutom tillgång på andra lämpliga bostäder för äldre såsom 
trygghetsboende också ett samband med omsättning av platser, väntetid, hemtjänst 
och teknikutveckling. 

Kommunstyrelsen beslutade också vid sitt sammanträde 2020-01-09 att godkänna 
överlåtelse av mark till en privat aktör som avser bygga trygghetsboende i 
Höviksnäs, ca 60 platser (under förutsättning av åtagande gentemot överlåtande 
företag avseende viten verkställs).  

Socialnämnden inkom nyligen med begäran om starttillstånd för byggnation av 
särskilt boende på nordöstra delen av Tjörn. Ärendet återremitterades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att kompletteras med en behovsanalys enligt 
ovanstående. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 64 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 33 den 20 februari 2020, 
Socialnämnden § 87, den 24 april 2019, 
Kommunfullmäktige § 74, den 21 februari 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-13 
Motion den 8 februari 2019 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson Malm (L), Björn Möller (-) fd (M), Martin Johansen (L) föreslår 
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Rosalie Sanyang (S) och Alma Sibrian (V) föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson Malms (L) med 
fleras förslag väljs.
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§126 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om seniorboende i 
Myggenäs eller Almösund 
 
2019/379 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
Martin Johanssons (SD) förslag. 
 
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 gällande seniorboende i Myggenäs 
eller Almösund med följande yrkande: ”Att Tjörns kommun verkar för att skapa ett 
seniorboende för äldre som uppfyller kraven för statligt investeringsstöd för att 
således kunna bruka detta stöd för nybyggnation av ovan beskrivet seniorboende i 
Myggenäs/ Almösundsområdet.”.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 att motionen får väckas.  

Kommunstyrelsen ser positivt på att skapa en varierad bostadsmarknad inom Tjörns 
kommun, något som legat som ett politiskt beslutat mål under många år i den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten. I förslag till detaljplan för den s k 
Tennistomten i Myggenäs möjliggörs byggnation av sådant boende som motionären 
efterfrågar. Denna detaljplan har varit ute på samråd och kommer inom kort att 
lämnas över för granskning. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 65 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 34 den 20 februari 2020, 
Socialnämnden, § 14 den 29 januari 2019, 
Kommunfullmäktige, § 278 den 14 november 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-29 
Motion den 7 november 2019 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
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Gun Alexandersson Malm (L) och Martin Johansen (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson Malms (L) och 
Martin Johansens (L) förslag väljs. 
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§127 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera lokalt 
producerad mat 
 
2019/377 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

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 att prioritera lokalt producerad 
mat med följande yrkande: ”Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, 
prioriterar mat som är så lokalt producerad som möjligt. Att Tjörns kommun väljer 
ekologiskt eller biodynamiskt framställda produkter om det finns möjlighet när man 
handlar lokalt producerad mat” 

Motionens innehåll 

”Tjörns kommun är mån om att ha en miljöprofil men det finns i regel alltid en 
förbättringspotential hos alla kommuner när det gäller miljöfrågor. 

En viktig fråga är att handla närproducerad mat i de fall det är möjligt. Tjörns 
kommun köper in vissa varor som inte kan produceras lokalt såsom kaffe och 
bananer. Tanken är inte att vår kommun skall sluta köpa in från andra länder då 
Tjörns kommun givetvis skall ta ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar även 
i andra länder. 

Tanken är att Tjörns kommun i möjligaste mån skall handla lokalt producerade 
matprodukter i de fall detta finns som ett alternativ, t.ex. kött, mejeriprodukter eller 
spannmål. Man bör även, om det är möjligt, köpa lokalt producerad mat som även 
är ekologiskt/biodynamiskt framställd. 

Ju längre maten måste transporteras desto mer drivmedel går åt och desto mer 
tillsatser måste tillsättas i maten för att hålla långa transportsträckor. 

En svensk studie visar, att ursprungslandet är en viktigare faktor för 
koldioxidutsläpp än t.ex. skillnaden mellan kött- och vegetabilieproduktion. Man 
bör således försöka att handla så lokalt producerad mat som möjligt inom ramen för 
vad som är möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Inte bara miljömässiga skäl talar för att prioritera lokalt producerad mat. Även de 
lokala arbetstillfällena gynnas. 
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Därför yrkar sverigedemokraterna Tjörn: 

Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, prioriterar mat som är så lokalt 
producerad som möjligt. 

Att Tjörns kommun väljer ekologiskt eller biodynamiskt framställda produkter om 
det finns möjlighet när man handlar lokalt producerad mat.” 

Förvaltningens kommentar 

Kommunstyrelsen har inhämtat remissvar från Tjörns Måltids AB samt 
socialnämnden. 

Tjörns Måltids AB har konstaterat att man redan arbetar med dessa frågor och har 
nått ett mycket bra resultat. Tjörns Måltids AB har som bolagsspecifikt mål att 
samverka kring livsmedelsupphandling i syfte att genomföra upphandlingar med 
lokala livsmedelsföretag. Under 2019 har till exempel upphandling med lokala 
lammproducenter genomförts. Socialnämnden har ställt sig bakom förslaget att i 
möjligaste mån prioritera lokalt producerad mat. 

En indikator som återfinns i Tjörns kommuns budget 2020 är ”Ekologiska 
livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum”. Mot 
bakgrund av det bedömer förvaltningen att motionens intentioner till stor del 
uppfylls i och med verksamheternas svar samt att kommunfullmäktiges budget 
pekat ut detta som ett prioriterat område. Motionen anses därmed vara besvarad. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 66 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 35 den 20 februari 2020, 
Socialnämnden, § 10 den 29 januari 2020, 
Tjörns Måltids AB, § 47 den 11 december 2019, 
Kommunfullmäktige, § 276 den 14 november 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-13 
Motion den 7 november. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Inget motförslag läggs mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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§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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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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§129 
 
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om digital tjänst för 
ekonomiskt bistånd 
 
2019/374 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till att de 
tekniska förutsättningar som behövs för en automatiserad digital försörjningsprocess 
i nuläget saknas. Rekommendationen är att fatta ett sådant beslut när 
förutsättningarna finns. 

Reservation 
Samtliga ledamöter tillhörande sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
Martin Johanssons (SD) förslag. 
 
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 digital tjänst för ekonomiskt 
bistånd med följande yrkande: ” Att: - Ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
och presentera en digital tjänst för ekonomiskt bistånd som kan inplanteras i 
verksamheten.” 

Motionens innehåll 

”Sveriges socialförsäkringssystem bygger på de som arbetar bär mer än sin egen 
kostnad. Den nödvändiga balansen mellan bidragande och behövande är idag 
rubbad, vilket märks tydligt idag i välfärdsbelastningen som har växt fram uti 
kommunerna. Vi tror på vikten av att våga ställa krav med att försörjningsstödet 
skall villkoras med motprestationer till kommunen, samtidigt som en belastad 
förvaltning behöver verktyg för att uppnå ett sådant mål. 

I flera kommuner har ett digitalt system inplanterats. Med ett sådant system handhas 
första ansökan digitalt och kontrolleras elektroniskt. Rättssäkerheten ökar och den 
enskilda får en bättre och snabbare service, samtidigt som myndigheten kan frigöra 
personal och verka på ett mer effektivt sätt för att stötta individen att nå försörjning. 
Om administrativa hanteringen minskar förväntas de också resultera i att människor 
som står långt ifrån arbetsmarknaden kan gå från bidrag till jobb. De skulle innebära 
stora positiva effekter för både individen och kommunen i stort. 

Trelleborgs kommun belönades 2017 med utmärkelsen Guldlänken för sitt arbete 
där de tog hjälp av artificiell intelligens för att ytterligare utveckla SSBTEK 
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(SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) och kraftigt sänka 
handläggningstiderna för försörjningsstöd. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/ssbtekdigitaltja
nstforekonomisktbistand.2998.html. 

Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest 
innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av 
Guldlänken är bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, staten genom 
Regeringskansliet och konferensen Offentliga Rummet. 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta. 

Att: - Ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och presentera en digital tjänst för 
ekonomiskt bistånd som kan inplanteras i verksamheten.” 

Förvaltningens kommentar 

Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om digital tjänst för ekonomiskt 
bistånd. Ärendet har remitterats till socialnämnden. Nämnden ställer sig positiv till 
motionen men anser att det i dagsläget finns förutsättningar för ett sådant införande. 

Ett genomförande av en digital tjänst för ekonomiskt bistånd innehåller en mängd 
verksamhetsmässiga ställningstaganden såväl som tekniska förutsättningar. 
Kommunstyrelsens yttrande gäller de tekniska förutsättningar som behövs för att 
möjliggöra en digital tjänst.  

Socialförvaltningens verksamhetssystem MagnaCura, där handläggning av 
ekonomiska bistånd utförs idag, utvecklas inte längre av leverantören. En ny och 
modern plattform behöver införskaffas innan en helt eller delvis automatiserad 
digital tjänst är möjlig att implementera.  

Det är fullt möjligt att publicera digitala tjänster på tjorn.se, både i dagens tekniska 
miljö samt i nästa generations hemsida som produktionssätts under året. 
Rekommendationen är därför att fatta ett sådant beslut när förutsättningarna finns. 

Kommunkansliet anser med detta svar att motionen kan anses besvarad. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 68 den 5 mars 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 37 den 20 februari 2020 
Socialnämnden, § 11 den 29 januari 2020, 
Kommunfullmäktige, § 273 den 14 november 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28 
Motion om digital tjänst för ekonomiskt bistånd 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gun Alexandersson Malms (L) förslag 
väljs.
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§130 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) och Rikard 
Simensen (SD) om öppettider i Tjörns kundcenter 
 
2020/179 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion om 
öppettider i Tjörns kundcenter med följande yrkande: 
”Att: ta fram statistik på antal dagsbesök till Kundcenter, Bibliotek och Turistbyrå. 
Att: undersöka öppettiderna i Kundcenter, Bibliotek och Turistbyrå till förslag 
enligt nedan eller andra tider för att optimera resurserna tillika efterfrågan för bästa 
service. 
 
Förslagvis men ej beslutsfattande: 
: Sommar tider: Veckorna 25 – 34 
: Måndag - torsdag 08:00 - 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
: Fredag 08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00) 
: Lördag och söndag 11:00 - 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00) 
: Vinter öppet: veckor 1-24 och vecka 35-52 
: Måndag & torsdag 08:00 – 19:00 (Biblioteket 10:00 – 19:00) 
: Tisdag, onsdag & fredag 08:00 – 17:00 (Biblioteket 10:00 – 17:00) 
: Lördag 11:00 – 15:00 (Biblioteket 11:00 – 15:00) 
: Söndagar Stängt (Biblioteket lättöppet för självservice) 
: Lätthelgsdagar Stängt (Biblioteket lättöppet för självservice)” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 18 juni 2020. 
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§131 
 
Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell 
 
2020/210 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om insektshotell med följande 
yrkande: ”att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga 
berörda nämnder inrätta insektshotell på förskolor, skolor och på andra platser i 
kommunen där det kan vara möjligt.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 3 augusti 2020. 
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§132 
 
Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av 
hyresrätter 
 
2020/209 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter med 
följande yrkande: ”Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter. 
Att kommunen i vänta på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till byggnation 
av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är täckt. 
Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall gå till och 
med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen regi.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion den 19 augusti 2020. 
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§133 
 
Fråga från Alma Sibrian (V) ställd till Gun Alexandersson-Malm (L) 
om beredskap inför den ”andra Coronavågen” 
 
2020/211 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Frågan får ställas. 
2. Frågan är besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en fråga ställd till socialnämndens ordförande Gun 
Alexandersson Malm (L) om beredskap inför den ”andra Coronavågen” enligt 
följande: 
 
”Mot bakgrunden av vårens pandemi och problem med tillräcklig mängd 
skyddsutrustning i många kommuner. 
I händelse av en ökning av smittade. Hur länge har Tjörns kommun lager i 
beredskap? Hur lång leveranstid gäller för påfyllning av skyddsutrustning, 
munskydd och visir samt övrig behövlig skyddsutrustning?” 
 
Gun Alexandersson Malm (L) besvarar att leveranstiden för den utrustning som 
räknas upp i frågan är cirka en vecka. Kommunens lager räcker i dagsläget cirka tre 
månader och man har nyligen beslutat att bygga upp för sex månaders tid. 
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§134 
 
Begäran om entledigande från Gunilla Engblom (M) från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 
 
2020/214 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Gunilla Engblom (M) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. 
 
 
Sammanfattning 
Gunilla Engblom (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande den 26 augusti 2020. 
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Ledamöter 
 

 
närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 119   

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

1.  Bo Bertelsen (m) -          

2.  Lars Carlsson (m) -          

3.  Susanne Landgren (m) 1 1         

4.  Anders G Högmark (m) 1 1         

5.  Bengt-Arne Andersson (m) 1 1         

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

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

8. Kerstin Möller      (-) fd (m) 1  1        

     Robert Johansson (m) 1 1         

     Yvonne Andersson (m) 1 1         

     Daniel Magnusson         (m) -          

     Gunilla Engblom           (m) -          

9.  Robert Bull         (v) fd (c) 1  1        

10.  Georg Strömbom (c) 1 1         

       Frank Holvik (c) X          

       Emelie Holgersson (c) -          

11. Martin Johansen (l) 1 1         

12. Benita Nilsson (l) 1 1         

13. Gun Alexandersson Malm (l) 1 1         

14. Gunnemar Olsson (l) 1 1         

15. Inga-Lill Hast (l) -          

16. Peter Andersson (l) 1 1         

      Ewa-Lena Svensson (l)  1 1         

      Lennart Rosén (l) -          

      Hans Kristensson (l) X          

17. Magne Hallberg (kd) 1 1         

18. Martina Gullbrandsson (kd) 1 1         

19. Rolf Persson (kd) -          

      Dan Gustafsson (kd) 1 1         

      Jörgen Myrberg (kd)   X (tom § 126)          

20. Benny Andersson (s) 1  1        

21. Rosalie Sanyang (s) 1  1        

22. Rikard Larsson (s) 1  1        

23. Christy Whiddon (s)  -          
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Ledamöter 
 

närv tjg         1 
närv ej tjg  x 

§ 119   

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

24. Benny Halldin (s) -          

25. Maud Hultberg (s) 1          

26. Jan Berndtsson (s) 1          

27. Annica Johansson (s) -          
 

28. Klaes Lundin Eide (s) -          
      

      Anette Johannessen (s) 1          

      Birgitta Bengtsson (s) -          

      John Sporrong (s) 1          

 Bert-Inge Nordberg (s) 1          

 Helena Jonsson (s) 1          

29. Alma Janeth Sibrian   (v) 1 (tom § 123, 
§ 133) 

   
  

    

30. Tuula Visala Karlsson (v) 1          

 Thomas Collberg (v) 1 (from § 124, 
ej § 133) 

   
  

    

 vakant                    (v)           
 

31. Tanja Siladji Dahne         
(mp) 

-     
 

    

 

32. Anna Wängborg       (mp) 1          

      Fredrik Sildaji Dahne (mp) 1          

      Elisabeth Halvors (mp) -          

33. Martin Johansson (sd) 1          

34. Rikard Simensen (sd) 1          

35. Thord Jansson (sd) 1          

36. Christer Olsson (sd) 1          

 Zaid Liveland (sd) X          

 Jenn Johansson (sd) -          

37. Gert Kjellberg (tp) 1          

38. Cyril Esbjörnsson (tp) -          

39. Magnus Gullbrandsson (tp) 1          

40. Andreas Hansson (tp) -          

41. Veronicka Eriksson (tp) 1          

 Robert Berntsson (tp) 1          

 Peter Gustavsson (tp) 1          

 Christofer Nicklasson (tp) X          

Summa: 41 21 20 0       
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